Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 19. 3. 2018 v Praze 7, U Pergamenky 3.
Přítomni: MUDr. Bočanová R., Bc. Lasík J., Mellar K. Melichar M., Nedvěd Vl., Skalická I., Ing.
Šabatová H., Šmolík J.
Omluven: Z.Spolek
Přizváni: JUDr. Deverová Lenka, J. Šiška, B. Roškotová,
Jednání zahájil předseda přivítáním přítomných. Schválen doplněný program jednání - k záležitosti
odvolání L. Jonáše přizvána JUDr. Deverová .
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
185/17 - řešení kauzy L. Jonáše dle Kárného řádu, trvá - viz organizační komise (bod 3)
k této záležitosti přizvána JUDr. Deverová, připraveno jednání na den 23. 4. 2018. Pozvání na jednání
L. Jonášovi a JUDr. Matouškovi – předseda + sekretariát.
V souvislosti s touto kauzou obdržel sekretariát ČKS podnět JUDr. Matouška k zahájení kárného řízení
proti kárnému žalobci, členům kárné komise a svědkům kár. provinění – účelové ,dopis sekretariát.
V této souvislosti navštívili sekretariát ČKS zástupci DR ČMKU p. Krinke a p. Kalaš ve věci stížnosti na
ČKS týkající se kauzy L. Jonáše, adresované ČMKU – požadované informace obdrželi.
-tiskopisy objednávek ZŘ IGP - rozeslány a zveřejněny
195/17 - předseda ČKS vznesl dotaz na ČKNO ohledně vystoupení z ČKS a vstupu přímo do
ČMKU, dopis předsedy odeslán, 25. 11. 2017 odpověď předsedy ČKNO Ing Novotného,
problematikou se bude zabývat jednání P ČKNO v měsíci lednu 2018 – ze strany ČKNO bez další
odezvy i nadále trvá
208/2017 -smlouva s firmou Plaček - předloženo konečné znění, podpis předseda ČKS
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní) - J. Šmolík, J. Šiška
MŠMT:
-MŠMT zřídilo v souvislosti s GDPR pracovní komisi zabývající se metodikou evidence
sportovců, úvodní seminář k této problematice se bude konat 21. 3. 2018. Za ČKS se zúčastní, J.
Šiška, Ing. Valterová, V. Srb – trvá
-vyhlášen dodatek výběrových řízení „Výzva č.7“. Vypsaná kritéria dávají šanci na finanční dotaci pro
ČKS, podklady odeslány v termínu, podána žádost ČKS o dotaci v celkovém objemu 1,395.916 Kč
Rada Sdružení sportovních svazů ČR
-nejbližší zasedání se bude konat 12. 4. 2018 (jednání přeloženo), mj. proběhne volba místopředsedů
Sdružení.
Jednání PČMKU 22. 2. 2018
ČKS - žádost o odvolání MVDr. J. Glisníkové z komise FCI a zástup delegáta na březnové zasedání FCI
komise pracovní plemena – Ing. H. Šabatová. Navržený zástup je výjimečně povolen pro jedno
zasedání. ČKS navrhne nového delegáta. Schváleno jednomyslně
-příprava vyhledávače čipů na webu ČMKU
-schváleny CACT akce a potvrzeny FCI i akce CACIT
-žádost ČKS o termíny MV v Litoměřicích: 23-24/5/2020 22-23/5/2021 21-22/5/2022 Schváleno
jednomyslně, následně schváleno FCI
-FCI potvrzeny i termíny MVP v Litoměřicích: 23-24/5/2020 22-23/5/2021 21-22/5/2022
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K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže
Komise bude zasedat 28. 3. 2018. Průběžně probíhá činnost k zajištění TTM, VS a MR mládeže.
Výcviková komise - 6. 3. 2018 – Bc. Lasík
-VS ZVV3 celkem dorazilo na sekretariát ČKS 36 přihlášek. Z toho byla jedna přihláška vyřazena pro
nedodržení podmínky splnění zkoušky ZVV3 u rozhodčího ČKS. Celkem se tedy přihlásilo 35
závodníků. Z toho 20 závodníků mělo zájem o účast na obou VS ZVV3. Vzhledem k převisu zájemců
(34) o start na VS Rožmitál pod Třemšínem, musel sekretariát ČKS čtyři přihlášky vrátit vč. vrácení
poplatku za startovné. Všichni čtyři závodníci budou startovat na VS Defurovy Lažany. Na VS ZVV3
Rožmitál pod Třemšínem se kvalifikovalo 30 závodníků a na VS ZVV3 Defurovy Lažany 21 závodníků.
-závěr ze školení rozhodčích 2018 - proškolená témata v disciplínách pachové práce, poslušnost a
obrana budou zveřejněny na webu. Provedené seznámení rozhodčích se změnami NZŘ – již bylo na
webu ČKS zveřejněno. Předběžně provedeno seznámení rozhodčích s novým ZŘ IGP. Jeho zveřejnění
a tisk až po oficiálním schválení FCI – předpoklad 2. pololetí 2018.
-k novému ZŘ proveden dotaz k provádění náhradní stopy u zkoušky dle IGP-FH v případě nenalezení
dvou předmětů, jak je uvedeno ve všeobecných podmínkách – dotaz na pracovní komisi FCI.
-nepotvrzena připomínka k rušení zkoušek z důvodu delegovaného rozhodčího, kdy si organizace
nahlásí větší počet zkoušek a dle provedených delegací si vybere zkoušky podle rozhodčího a ostatní
zruší. K rušení zkoušek docházelo v loňském roce především z důvodu nízkého počtu účastníků a v
měsíci listopadu z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek.
-po školení rozhodčích provedena aktualizace rozhodčích:
I. třídy: pro neúčast na školení nebudou v roce 2018 posuzovat - Ing. Hořejší Jana, Kasík Miroslav,
Prouza Oldřich, Smejkal Miroslav, Veselý Vladimír. Pro opakovanou neúčast nebo nedodání výpisu
rejstříku trestů trvale vyřazeni ze seznamu rozhodčích – Kuchta Vladimír (zdravotní důvody) a
Schober Miroslav.
II. třídy: pro neúčast na školení nebudou v roce 2018 posuzovat – Šafránek Petr, Šnytr Oldřich a
Toman Jaroslav.
-aktuální seznam rozhodčích pro sezónu 2018 byl zveřejněn na webových stránkách ČKS.
-VK byl schválen seznam rozhodčích pro provádění hospitací v roce 2018.
-provedena aktualizace mezinárodních rozhodčích. Po splnění podmínek nově do seznamu zařazeni
rozhodčí Iveta Skalická a MUDr. Jiří Tichý. Zpět do seznamu zařazeni rozhodčí Martin Pejša a Petr
Veselka. Pozn. na základě nově zjištěných problémů P ČKS ukládá VK připravit návrh úpravy příslušné
směrnice.
-ze strany pořadatelů doposud zaslán jen zvací dopis na VS v Třeboni.

-pro reprezentaci na MS FCI IPO-FH v termínu 12. – 15. 4. 2018 na Slovensku vše zajištěno –
přihlášení, ubytování, repre oblečení.
-informace o odvolání MVDr. Jany Glisníkové předsednictvem ČKS z VK i jako zástupce ČR na
FCI. Odvolání provedeno z důvodu závažného pochybení při zajištění účasti na školení
mezinárodních rozhodčích ve Slovinsku. Na jednání VK dne 9. 1. 2018 potvrdila vyrozumění
Theodora Krajčího, který se měl společně s ní zúčastnit tohoto školení, včetně předání
materiálů a pozvánky ke školení. Současně se dotázala na možnost dopravy do místa konání,
zda se mohou dopravit každý samostatně nebo společně. Při tom převzala i zálohu na
cestovní výlohy pro jmenovaného T. Krajčího. Následně vyšlo najevo, že s T. Krajčím nebyla
před školením v žádném kontaktu. Pozvánku na školení ani finanční náležitosti mu
nepředala a na školení odcestovala samostatně. Vše vyšlo najevo až po informaci, že T.
Krajčí na místo v den konání nedorazil.
-dne 24. 3. 2018 proběhne ve Veřovicích v MSK, školení a zkoušky kladečů. V rámci tohoto školení a
zkoušek bude provedeno i přezkoušení zájemců o svazového kladeče. K tomuto se mohou přihlásit i
zájemci z jiných krajů vč. přihlášeného žadatele z roku 2017 (nekonáno pro nízký počet zájemců),
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kterého vyrozumí sekretariát ČKS.
-na žádost KM provedeno rozdělení delegovaných rozhodčí na VS a MR mládeže všestranných –
rozdělení rozhodčích dle oddílů posuzování a určení hlavního rozhodčího. Doplněno v kalendáři akcí
a bude upraveno na webových stránkách ČKS.
-z důvodu vrácení delegací rozhodčími a figurantem byly upraveny delegace na Mezinárodní
mistrovství ČKNO dle požadavků klubu, vč. MČR ČKNO mládeže a juniorů. Viz kalendář akcí na
webových stránkách ČKS.
-VK schválila provedení změny delegace rozhodčího na zkouškách IPO-FH ZKO Králův Dvůr – Levín
dne 8. 4. 2018 na základě opodstatněné žádosti.
-VK schválila žádost ZKO Nadějkov o uspořádání zkoušek IPO-FH v termínu 7. a 8. 5. 2018.
Zápis VK viz. příl. č. 1
Organizační komise – M. Melichar
-v kauze L. Jonáše odesláno rozhodnutí kárné komise, 12. 2. 2018 doručeno odvolání, předseda KK p.
Matucha předal dne 19. 2. 2018 veškeré materiály včetně kárného rozhodnutí sekretariátu, tyto
spolu s odvoláním byly předány JUDr. Deverové k zaujetí stanoviska a návrhu dalšího postupu.
-registrace ZKO Blahuňov a České Budějovice-Planá - dopisy a pokyny odeslány
-ZKO Lány – členská schůze není platná, ZKO musí svolat další členskou schůzi za přítomnosti
předsedy krajské organizace.
Speciální sporty - Z. Spolek omluven
K bodu 8: Sekretariát - organizační a různé
-inventarizace – schváleno složení inventarizační komise – Šmolík, Melichar, Bočanová – inventura
bude provedena po dohodě členů komise-trvá
-P ČKS seznámeno s iniciativou Ing. Kratochvíla (s údajnou podporou dalších subjektů) ve věci návrhu
zástupce v komisi FCI pro pracovní psy
-odeslány urgence všem ZKO, které do konce února 2018 nezaslaly kompletní podklady členské
základny
-sdělení ZKO Spáleniště – Přední Výtoň o zrušení organizace, vzato na vědomí s podmínkou provedení
likvidace ZKO v souladu s NOZ, dopis sekretariát
-návrh na delegaci J. Jandy od NF klubu do P ČMKU a do komise pro rozhodčí pro příští volební
období
-vzata na vědomí informace o změně ve vedení RTW klubu
-MVDr.Glisníkové byla za překlad MZŘ uhrazena částka ve výši 30.118 Kč /brutto/ tzn. 25.600 Kč
/netto/
-Ing. Šabatová zaslala dne 14. 3. 2018 e-mailem všem členům P ČKS zprávu ze zasedání komise pro
pracovní psy FCI v Itálii, kterého se dne 10. – 11. 3. 2018 zúčastnila. Zároveň předán originál zápisu

z tohoto zasedání viz.příl.č. 4
-MS IPO – Lignano bude průběžně informovat na webu : www.ipo2018wm.it.
Usnesení:
202/18 k odvolání MVDr. Glisníkové - vzhledem k nepodloženým diskusím na sociálních sítích bude
vydáno oficiální prohlášení ČKS v dané záležitosti – předseda+sekretariát
208/18 schválena-smlouva s firmou Plaček
216/18 zkušební řád IGP - korekturu posledních úprav po školení ve Slovinsku provede Ing. Šabatová
218/18 skleněné plakety RNDr. Jiřině Kolínské, MUDr. Janě Kolínské, Jiřímu Kožíškovi – objednány
220/18 členská základna ZKO ČKS 2018 – vyřízeno 460 ZKO, ke zpracování 9 ZKO, chybí podklady čl.
základny 9 ZKO – bude opakovaně urgováno, konečný stav čl. základny po 31.3. , současně bude
zaslána informace o stavu zaslané členské základny kolektivních členů ČKS ( termín pro zaslání
31.3.2018)
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221/18 schválen seznam mezinárodních rozhodčích, bude zaslán prostřednictvím ČMKU na FCI. Na
základě nově zjištěných problémů P ČKS ukládá VK připravit návrh úpravy příslušné směrnice.
222/18 schválena možnost pořadatelství MS FCI IPO/IGP – FH 2019 v ČR za předpokladu uzavření
smlouvy o organizaci akce mezi ČKS a ZKO Lipník nad Bečvou - Moravská Brána (ve spolupráci se
ZKO Horní Bříza). Předložen nástin předběžného rozpočtu, který počítá s příspěvkem od ČKS ve výši
150.000 Kč. O pořadatelství požádá ( po podpisu smlouvy) prostřednictvím ČMKU sekretariát ČKS.
223/18 MVDr.Glisníkové byla za překlad MZŘ uhrazena částka ve výši 30.118 Kč /brutto/ tzn. 25.600
Kč /netto/
224/18 P ČKS rozhodlo o procentuálním rozdělení režijních a mzdových nákladů poměrnou částkou –
mezi MVP+PK a ostatní (77,5% : 22,5%)
225/18 schváleny :
-Pokyny k sestavení rozpočtů a vyúčtování akcí ČKS v roce 2018 - viz. příl. č. 2
-Náležitosti a výše odměn na akcích ČKS 2018 - viz. příl. č. 3
226/18 - ZKO Lány - členská schůze není platná, ZKO musí svolat prokazatelným způsobem další
členskou schůzi za přítomnosti předsedy krajské organizace.

Ukončeno v 19:00 hod
Zapsala: MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy :
1/
2/
3/
4/

Zápis z VK ze dne 6. 3. 2018
Pokyny k sestavení rozpočtů a vyúčtování v roce 2018 –
Náležitosti a výše odměn na akcích ČKS 2018
Zápis komise pro pracovní psy FCI Lignano

Příští jednání
23. 4. 2018 od 14:00 hod.
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