Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 23. 4. 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., Z. Spolek
Přizváni: JUDr. T. Matoušek PhD., L. Jonáš, JUDr. L. Deverová, J. Šiška, B. Roškotová, O. Šiška
Jednání zahájil předseda přivítáním přítomných. Současně požádal o souhlas s přizváním JUDr.
Deverové s ohledem na projednávání odvolání p. Jonáše proti rozhodnutí kárné komise-schváleno
(pro 9, proti 0, zdrželo se 0)
K bodu 1: Projednání odvolání p. L. Jonáše.
Předsednictvo ČKS jako odvolací orgán ČKS ruší rozhodnutí kárné komise ze dne 17.1.2018
z důvodů uložení „zákazu přípravy rozhodčího pro výkon této funkce (školení a semináře, pořádané
ČKS)“ jako součásti kárného opatření. Takovýto zákaz je v rozporu s kárným řádem.
Předsednictvo ČKS ukládá Lubomíru Jonášovi kárné opatření podle §3 odst.3 písm.b) Kárného řádu
ČKS: dočasný zákaz výkonu funkce rozhodčího pro sportovní výcvik psů 1. třídy v subjektech ČKS na
dobu dvou let. Toto rozhodnutí je konečné a nabývá v souladu s § 16 odst.4 Kárného řádu ČKS právní
moci vyhlášením. Rozhodnutí bylo vyhlášeno za přítomnosti pana L. Jonáše a jeho právního zástupce
na jednání PČKS dne 23. 4. 2018. Písemné vyhotovení rozhodnutí bude doručeno do 30 dnů.
Podrobný zápis jednání bude projednán na příštím jednání PČKS dne 21.5.2018.
K bodu 2: Kontrola plnění usnesení.
-tiskopisy objednávek ZŘ IGP - rozeslány a zveřejněny - objednávky zaslalo cca 250 ZKO
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
216/18 zkušební řád IGP - Ing. Helena Šabatová provedla korekturu českého překladu IGP
220/18 členská základna ZKO ČKS 2018 - vyřízeno 468 ZKO, chybí podklady čl. základny u ZKO
České Budějovice - Planá, Kravaře ve Slezsku, Přerov II., Slavkov, Netolice II., Dolní Břežany
Dolní Jirčany, Mimov –v souladu se stanovami ČKS ( čl. 22.,odst 12.) je uvedeným ZKO pozastavena
činnost do doby úhrady členských příspěvků a poskytnutí podkladů čl. základny na rok 2018
-stav členské základny kolektivních členů ČKS ( termín pro zaslání 31.3.2018). Klub ČKNO
nedoložil podklady členské základny, Dogdancing klub ČR nedoložil členskou základnu ani
platbu o úhradě
222/18 pořadatelství MS FCI IGP - FH 2019 v ČR splněno, smlouva uzavřena. Schváleno PČMKU
20.4.2018 a zasláno FCI
226/18-ZKO Lány - na základě stanoviska JUDr. Deverové upraveno usnesení k otázce
výsledku voleb na členské schůzi ZKO Lány 19. 11. 2017, které byly prokazatelně zfalšovány.
Předsednictvo ČKS proto zrušilo rozhodnutí ZKO Lány o volbě členů výboru a revizní komise. ZKO
musí svolat prokazatelným způsobem další volební členskou schůzi za přítomnosti předsedy krajské
organizace, hlasováním per rollam 9. 4. 2018 schválen návrh na určení opatrovníka J. Šmolíka pro
Městský soud v Praze - výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 2.
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,
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přihlášení do uvedeného rejstříku bylo dle původní in formace možné pouze prostřednictvím vlastní
datové schránky (tak to stanovuje novela zákona o sportu) a bylo doporučeno proto všem svazům si
datovou schránku zřídit. Na základě podnětů ze sportovního prostředí jsme z MŠMT následně
obdrželi informaci, že pro zapisování údajů do Rejstříku byla připravena taková úpravu vyhlášky,
která bude vedle doručování do datové schránky ministerstva umožňovat i jiné způsoby doručení,
včetně doručení poštou. Sportovní organizace, které uvažují o zřízení datové schránky výlučně pro
potřeby Rejstříku sportu, byla vyzvány aby vyčkaly do schválení Vyhlášky, o jejímž finálním znění
bude MŠMT informovat. Prezentace informací k registraci spolků a sportovců - viz. příl.č. 1
-vyhlášen dodatek výběrových řízení „Výzva č.7“. Vypsaná kritéria dávala šanci na finanční dotaci pro
ČKS, podklady odeslány v termínu, podána žádost ČKS o dotaci v celkovém objemu 1,395.916 Kč –
ČKS byl z tohoto programu přesunut do programu 3B , přes požadavek sdělení proč - MŠMT
nereagovalo
Rada Sdružení sportovních svazů ČR – 12.4.2018 - Ing. Šabatová, Šiška
-na jednání přizván vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička a náměstek ministra MŠMT Karel
Kovář - ve svých vystoupení informovali o hlavních změnách rozpočtových pravidel, upřesnění do
30.4.
-proběhla volba místopředsedů Sdružení sportovních svazů ČR, kterými se stali pánové Oldřich
Vaníček, Jaroslav Salivar a Pavel Macura na dobu 5ti let s platností od 16.4.2018
-jednání o prodeji budovy v Č.Lípě - nadále trvají
-předložen a schválen plán jednání rady na rok 2018, schválena změna termínu rozšířeného
jednání 21. - 22.6.2018 v zařízení ÚAMK - Kovářov u Českého Krumlova
-předložena informace o stavu finančních prostředků sdružení
-předloženo vyhodnocení rozpočtu za rok 2017
-ze sdružení vystoupili AEROKLUB ČR a Svaz biatlonu
-rejstřík spolků –datové schránky zřejmě nebudou potřeba, do 31.12.2018 se musí zaregistrovat
zapsané Spolky, v návaznosti na ochranu osobních údajů je třeba věnovat pozornost uložení dat
členské základny a přístupům pracovníků spolků
-spolupráce s firmou Bohemia Media - předat kontakty na zajímavé akce spolků
-podepsáno memorandum se Sdružením místních samospráv (obcí)
-schváleno složení volební komise pro volbu Kontrolní komise ve složení: Vladimír Frič, Svatopluk
Senevič, Helena Šabatová
Jednání PČMKU 24. 3. 2018
-návrh nového delegáta do komise FCI - trvá
-neschváleno FCI Litoměřice - 22-23/5/2021 – pořadatel vyrozuměn o nutnosti předložení nového
návrhu termínu
-FCI potvrzeny i termíny MVP v Litoměřicích: 23-24/5/2020, 21-22/5/2022
-schválena žádost ČKS o pořádání MS Agility v roce 2022 - podléhá schválení FCI
-PVA nepotvrzen termín 1.12.2018, takže letošní podzimní MVP Praha bude jednodenní v neděli
2.12.2018
-další termíny MVP Praha 30/11-1/12/2019 - 28-29/11/2020 schváleno jednomyslně, podléhá
schválení FCI 3/4/18
-žádost ČKS o změny termínu a nové CACT akce obedience: 29/9/2018 Mistrovství teriérů Brno – je
třeba doložit kterých teriérů se týká (povolení) + zkontrolovat, zda může jít o mistrovství se
zadáváním CACT
-5-6/7/2019 MS FCI obedience - P ČMKU schvaluje jednomyslně změny a MS FCI obedience –
podléhá schválení FCI
-žádost ČKS o MS stopařů FCI 10-14/4/2019 Schváleno jednomyslně, schváleno FCI
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K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže - 28. 3. 2018-04 - pí. Skalická.
-pro rok 2018 KM nenavrhuje žádné změny směrnic týkajících se mládežnických akcí
-upozorňuje na novou soutěž - Branný víceboj kynologů (BVK) jehož součástí jsou kategorie pro
mládež, dorost a juniory.
-VS mládeže všestrannost - přípravy probíhají bez problémů, s pořadateli je KM v kontaktu, z obou
VS zaslány propozice ke schválení
-21.4.2018 VS mládeže všestranných - Praha Zbraslav - účast 14, kvalifikovalo se sedm mládežníků a
dva junioři
-8.5.2018 druhá VS mládeže všestranných-Havířov Bludovice, uzávěrka přihlášek 25.4.2018
-příprava MČR mládeže všestranných - Česká Třebová – Javorka 10. - 12. 8. 2018 - přípravy jsou
v počátku, p. Skalická informovala o jednáních k pronájmu pozemků a stadionu, dále jedná
s pořadatelem a organizacemi zajišťujícími služby na TTM
-TTM 2018 - 8.- 21.7.2018 Polička
-nástup do tábora je v neděli 8.7. 2018 od 13:00 do l7:00 hodin
-ukončení tábora v sobotu 21.7.2018 cca ve 12 hodin.
-zpracovány a zveřejněny podrobné informace včetně potřebných potvrzení k účasti bude zasláno předsedům a vedoucím mládeže krajů
-na základě srovnání počtů dětí za rok 2017 s došlou členskou základnou v roce 2018 byly provedeny
úpravy počtů míst pro jednotlivé kraje
-akce mládeže ČMKU 22.- 23.9.2018
Junior Open ČMKU - Zbraslav
-Den mládežníka ,,Junior open PKO“ - 2.6.2018 Česká Třebová - Javorka
-KM zkontrolovala předloženou výsledovku. Schváleno
-KM zkontrolovala předložený rozpočet na rok 2018
Zápis KM viz. příl.č. 2
Výcviková komise - 18.4. 2018 Bc. Lasík
-návrh úpravy Směrnice ke jmenování mezinárodních rozhodčích – trvá

-VK seznámena s obsahem zápisu z jednání pracovní komise FCI 10. – 11. 3. 2018. Běžné
informace (již zveřejněny na webu ČKS). Pro výcvik podstatný záznam z jednání o návrhu
posuzování vrcholných akcí dvěma rozhodčím na jedné disciplíně. Prozatím bez konkrétního
závěru.
-učiněn dotaz ke změně nového zkušebního řádu IGP – v případě, že psovod na cizí stopě
přejde dva předměty a kladeč je nenalezne, má psovod nárok na náhradní stopu. U zkoušek
podle IGP FH je toto z praktického hlediska na soutěžních akcích nereálné. Odpověď
zkušební řád byl již předložen ke schválení a nyní nebudou prováděny žádné úpravy.
-MS IPO FH 2018 na Slovensku se zúčastnilo 46 závodníků z 26 zemí. Náročné podmínky
ovlivněné zejména značným oteplením ovlivnily celkové výsledky, kdy jen 13 účastníků
došlo obě stopy v limitu zkoušky. Z českých reprezentantů Simona Janoušková se umístila
celkově na 7. místě, Josef Urbánek neoficiálně na 23. místě, kdy jednu stopu nedokončil,
po organizační stránce bylo MS dobře zajištěno s bezproblémovým průběhem.
-na MS oficiálně předáno pořadatelství ČR pro pořádání MS IGP FH 2019, které se bude
konat v termínu 10. - 14. 4. 2019 v Horní Bříze.
-v termínu 7.- 8. 4. 2018 proběhla první VS na MČR IPO v Třeboni. Z původně 54 přihlášených
se účastnilo 50 závodníků, z toho 2 odstoupili v průběhu soutěže ze zdravotních důvodů psa,
po pořadatelské stránce a průběhu soutěže bez připomínek. VK navrhuje odměnu pořadateli
v plné výši.
-pořadatel VS IPO Svatoslav doposud (3 dny před soutěží) nezaslal vyrozumění pro rozhodčí
posuzující VS včetně zvacího dopisu a harmonogramu soutěže ke schválení. Odesláno
upozornění - doposud bez reakce pořadatele. Rozpočet na akci byl zaslán v úterý 17. 4. 2018.
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-v podmínkách pro platnost mezinárodního rozhodčího, musí rozhodčí v předchozím roce vykazovat
aktivní činnost v posuzování akcí ČKS (posuzování zkoušek nebo soutěží).
-VK navrhuje ke jmenování rozhodčí I. třídy Janu Světlíkovou po splnění předepsaných hospitací.
-dne 24. 3. 2018 proběhly ve Veřovicích školení a zkoušky kladečů - krajských a svazových. Zkoušek se
zúčastnilo 18 přihlášených zájemců z toho 2 na svazového kladeče. Zkoušky splnilo 14 zájemců na
kladeče I. třídy. Panu Jiřímu Fryčovi byla zadána kategorie svazového kladeče. Sekretariát ČKS zařadí
pana Fryče mezi svazové kladeče na webových stránkách ČKS.
-VK projednala žádost Markéty Váchové o možnost přesunu účasti z VS IPO Svatoslav na VS IPO
Třinec z důvodu zranění feny. VK žádost schvaluje za předpokladu předložení veterinárního potvrzení
o zranění a možnosti pořadatele VS IPO Třinec o jejím dodatečném zařazení v případě, že se této
soutěže nezúčastní všichni původně přihlášení v max. počtu 54 soutěžících.
-VK projednala časový rozvrh VS ZVV3 Rožmitál pod Třemšínem, kde je uvedeno zahájení a losování
soutěže již v pátek. Pořadatel bude vyrozuměn sekretariátem ČKS, že zahájení a losování se na VS
provádí až v sobotu s možností příjezdu účastníků v tento den. Zahájení a losování v pátek se provádí
jen na MČR. Pořadatel musí provést změnu harmonogramu a takto rozeslat všem účastníkům VS.
-VK projednala žádost o změnu delegovaného rozhodčího Mgr. Františka Zimka na zkoušky ZKO
Kaplice dne 26. 5. 2018. Vzhledem k tomu, že zkoušky byly pořadatelem současně zrušeny, je
bezúčelné dále věc projednávat.
-na základě vrácení delegace rozhodčím Bc. Stanislavem Beníškem na akci KP CACT IPO 3 Chrustenice
v termínu 5. – 6. 5. 2018, byla nově delegována rozhodčí Jitka Jozová
-z důvodu vrácení delegace svazového figuranta Daniela Palečka na VS mládeže všestranných Praha
Zbraslav dne 21. 4. 2018 z důvodu jeho účasti na MS FMBB, byl nově delegován Tomáš Louda.
-na základě vrácené delegace rozhodčím Janem Macozskem na Šenovském poháru CACT IPO3 dne
15. 9. 2018 ze zdravotních důvodů, byl nově delegován rozhodčí Vladimír Košťál.
Příští jednání VK 9. 5. 2018
Zápis VK viz. příl. č. 3
Organizační komise - M. Melichar
-ke kauze L. Jonáše předložila JUDr. Deverové podklady k zaujetí stanoviska a návrhu dalšího
postupu při projednávání odvolání
-registrace ZKO Blahuňov - splněno, členská základna 2018 vyřízena
-České Budějovice-Planá - dosud bez reakce na dopis
-ZKO Lány - členská schůze není platná, ZKO musí svolat další členskou schůzi za přítomnosti
předsedy krajské organizace
Návrh změny usnesení.
„226/18 – ZKO Lány – výsledky voleb na členské schůzi dne 19.11.2017 byly prokazatelně zfalšovány.
Předsednictvo ČKS proto zrušilo rozhodnutí ZKO Lány o volbě členů výboru, ZKO musí svolat
prokazatelným způsobem další volební členskou schůzi za přítomnosti předsedy krajské organizace.“
--Informace o přípravě MVP 5.-6. 5. 2018, termíny MVP 2019, 2020
Speciální sporty - Zd. Spolek
-přednesena informace o postupových soutěžích na MČR dospělých a MS juniorů 2018
-účast 497 účastníků, kvalifikovalo se 95
K bodu 4 : Výsledovka hospodaření za rok 2017
-předložena výsledovka hospodaření za rok 2017 před zdaněním - středisková a celkové - bude
rozeslána členům pléna současně se zápisem
-dokončuje se daňové přiznání za rok 2017
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K bodu 5: Sekretariát - organizační a různé
-inventarizace - inventura bude provedena 21. 5. 2018.
-P ČKS seznámeno s pokračující, soukromou iniciativou Ing. Kratochvíla (s údajnou podporou dalších
subjektů) ve věci návrhu zástupce v komisi FCI pro pracovní psy - dopis sekretariát - předseda.
-MS IPO 2018 – Lignano bude průběžně informovat na webu: www.ipo2018wm.it.
-žádost ZKO 461 Roudnice n/L - žádost o pořádání MS FCI IGP na rok 2021 - schváleno doporučení
ČMKU
-TART - žádost o začlenění Speciálního kynologického svazu TART k ČKS - již dříve zaslaná rozhodnutí
o začlenění do ČKS zůstávají v platnosti - souvisí se směrnicí ČMKU o přijímání nových členů
-na základě požadavku Klubu Obedience odeslány změny a doplňky k činnosti ČMKU - viz zpráva
z PCMKU
-Příprava ocenění pro Jubilanty – J. Šiška
-podzimní MVP – od PVA potvrzen pouze jednodenní termín 2. 12. 2018
-doručena žádost V. Kejře na poskytnutí oblečení pro kladeče stop MČR IPO 2018 (bundu, dvě trička,
čepice). Neschválen příspěvek na obuv.
-kauza Labík - soudní jednání odročeno na žádost právního zástupce pana Labíka.
-Kauza Janeček – žaloba stažena svazem
Usnesení:
185/17 - řešení kauzy L. Jonáše dle Kárného řádu - odvolání viz bod 1 dnešního zápisu
202/18 K dopisu MVDr. Glisníkové, ze dne 24. 3. 2018 předsednictvo nepovažuje za nutné se paní
MVDr. Glisníkové omlouvat. Odpovědí pověřen předseda ČKS Jaroslav Šmolík.
226/18 ZKO Lány - hlasováním per rollam 9. 4. 2018 schválen návrh na určení opatrovníka J. Šmolíka
pro Městský soud v Praze. Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 2, současně schválena změna
původního usnesení.
226/18-ZKO Lány -výsledky voleb na členské schůzi dne 19.11.2017 byly prokazatelně zfalšovány.
Předsednictvo ČKS proto zrušilo rozhodnutí ZKO Lány o volbě členů výboru, ZKO musí svolat
prokazatelným způsobem další volební členskou schůzi za přítomnosti předsedy krajské organizace.“
Ukončeno v 19:15 hod
Zapsal: Šiška Ondřej
Přílohy :
1/ Prezentace informací k registraci spolků a sportovců
2/ Zápis z KM ze dne 28.3.2018
3/ Zápis z VK ze dne 18.4.2018

Příští jednání
21. 5. 2018 od 14:00 hod.
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