Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 21. 5. 2018 v Praze 7, U Pergamenky 3.
Přítomni:
Přizváni:

MUDr. Bočanová R., Bc. Lasík J., Mellar K. Melichar M., Nedvěd Vl., Skalická I., Ing.
Šabatová H., Šmolík J., Z. Spolek
J. Šiška, B. Roškotová, O. Šiška

Jednání zahájil předseda přivítáním přítomných. Předložený návrh programu schválen bez
připomínek.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
-projednání odvolání p. L. Jonáše - v návaznosti na projednání odvolání kárně obviněného L. Jonáše
proti rozhodnutí PČKS projednalo PČKS :
- Záznam Rozhodnutí PČKS o odvolání proti rozhodnutí PČKS
- Zápis z projednání odvolání L. Jonáše
K předloženým podkladům nebylo připomínek, schváleno všemi hlasy přítomných. Následně byl
zápis z projednání odvolání L. Jonáše podepsán všemi členy PČKS.
185/17-sekretariát zajistí odeslání rozhodnutí do vlastních rukou a uložení zápisu a hlasového
záznamu do složky kárné žaloby L. Jonáše.
202/18 -k dopisu MVDr. Glisníkové ze dne 24. 3. 2018 - odpověď odeslána
226/18-ZKO Lány - Městským soudem požadovaná jistina 10.000,- uhrazena, čeká se na potvrzení
opatrovníka
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. Definitivní
znění bude projednáno na rozšířením jednání VK dne 19. 6. 2018, na které byli přizváni Ing. H.
Šabatová a pan K. Mellar.
220/18 členská základna ZKO ČKS 2018 - vyřízeno 468 ZKO, chybí podklady čl. základny u ZKO
České Budějovice - Planá, Kravaře ve Slezsku, 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-Dogdancing klub ČR nedoložil členskou základnu ani
doklad o úhradě platby.
222/18 pořadatelství MS FCI IGP - FH 2019 v ČR splněno, smlouva uzavřena. Chybí smlouva mezi
pořadatelskými organizacemi - trvá.
-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, na požadavek sdělení proč - MŠMT
nereagovalo
-přes příslib podrobnějších pokynů MŠMT k otázce GDPR nedodány
-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 - trvá.
-FCI neschválen termín MVP Litoměřice - 22-23/5/2021 - pořadatel nahlásil nový termín 29 - 30. 5.
2021 - sekretariát předá ČMKU
-schválena žádost ČKS o pořádání MS Agility v roce 2022 - podléhá schválení FCI
-akce mládeže ČMKU 22.- 23.9.2018
Junior Open ČMKU - Zbraslav
-Den mládežníka ,,Junior open PKO“ - 2.6.2018 Česká Třebová - Javorka
-návrh úpravy Směrnice ke jmenování mezinárodních rozhodčích -VK trvá
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-MS IPO 2018 – Lignano – pořadatel bude průběžně informovat na webu: www.ipo2018wm.it
-žádost ZKO 461 Roudnice n/L - žádost o pořádání MS FCI IGP na rok 2021 - schváleno ČMKU,
podléhá schválení FCI
-na základě požadavku Klubu Obedience odeslány změny a doplňky akcí ČMKU - viz zpráva
z PČMKU
2. Zprávy z orgánů ( MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní )
Sdružení sportovních svazů ČR.
-výjezdní zasedání sdružení konané 21. - 22. 6. 2018 - ČKS bude zastupovat tajemník J. Šiška a Ing. H.
Šabatová.
-ČKS nenavrhuje kandidáta do kontrolní komise sdružení sportovních svazů ČR
MŠMT
-probíhají jednání, prozatím nic konkrétního, čeká se hlavně na podmínky k registraci sportovců a
sportovních organizací (spolků)
Jednání PČMKU 20. 4. 2018
-příprava vyhledávače čipů na webu ČMKU - možnosti vyhledávání identifikace psa/feny dle čísla
čipu na webu ČMKU - pouze PK 1.
-zákon o veterinární péči 166/1999 Sb. §4; živnost - nařízení vlády 278/2008 Sb., úkol trvá
-schváleny žádosti o změny a nové termíny MVP v Praze: 2.12.18, 20.-21.4.19, 30.11. a 1.12.19,
11.-12. 4. 2020, 28.11 a 29.11.20 - všechny termíny potvrzeny FCI
-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 – konkrétní plemena teriérů pořadatelem ( KO ) doplněna
-žádost ČKS o MS stopařů FCI 10. - 14. 4. 2019, schváleno FCI
3. Zprávy jednotlivých komisí ČKS
Komise mládeže – pí. Iveta Skalická
-VS mládeže všestranných - účast ZVV 1 10, splnilo 7, ZVV 2 nikdo se nezúčastnil, IPO 2 účast 8,
splnilo 6, IPO 3 účast 6, splnilo 5, celkem účast 24, kvalifikovalo se 18 - žebříček viz příl. č. 2
-TTM v Poličce se připravuje – v případě požadavku rodičů možno na poplatek vystavit fakturu
- příští jednání KM - červen
Výcviková komise - zápis ze dne 9.5.2018 - Bc. Jiří Lasík
-VS IPO v Bochovicích se přímo zúčastnilo 32 startujících, z toho limit zkoušky splnilo 15. po
pořadatelské stránce a průběhu soutěže bez připomínek. VK navrhuje odměnu v plné výši. Na VS IPO
v Třinci přímo nastoupilo 32 účastníků a limit zkoušky splnilo 16. K průběhu soutěže a zajištění
podmínek bez připomínek. Nedostatky v organizaci tréninků účastníků před soutěží a samotném
zahájení a ukončení soutěže. VK navrhuje odměnu v plné výši s připomínkou pro odstranění
uvedených nedostatků v případě pořádání VS v příštím roce.
-limit zkoušky na VS IPO pro možnost účasti na MČR IPO splnilo celkem 59 startujících.
-vzhledem k termínu možnosti přihlášení se dalších účastníků z mistrovství světa plemen
v termínu do 25. 5. 2018, bude oficiální žebříček pro MČR IPO zveřejněn po tomto termínu.
-dle sdělení pořadatele MČR IPO probíhají přípravy a vše je zajištěno. Stopy budou položeny
na travnatých terénech.
-pořadatelem VS ZVV3 Rožmitál pod Třemšínem byly upraveny propozice se zahájením
soutěže v sobotu. Pořadatelem VS ZVV3 Defurovy Lažany byl zaslán rozpočet a časový
harmonogram. Propozice a zvací dopis nebyl VK zaslán. Počet účastníků viz odst. 3 zápisu VK.
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-pro VS v roce 2019 se doposud nechystají žádné úpravy. Směrnice pro pořádání VS a MČR
bude pouze upřesněna o stanovení pořadí soutěžících při vyhodnocení nejlepších disciplín jen
se splněným limitem zkoušky. Schváleno doplnění do směrnice, platí s okamžitou platností
-VK navrhuje nového zástupce do pracovní komise FCI Roberta Fagoše a současně jako člena
VK ČKS.
-pořadatel VS IPO – FH ZKO Hradec nad Moravicí v termínu 29. - 30. 9. 2018 požádal
o zrušení pořadatelství z blíže nespecifikovaného důvodu s tím, že nejsou schopni akci
uspořádat. Nově zajištěn pořadatel a zaslána žádost o uspořádání ZKO Svatoslav v témže
termínu, s místem uspořádání v Třebechovicích pod Orebem. Změnu v kalendáři akcí zajistí
sekretariát včetně vyrozumění zájemců, kteří již zaslali přihlášky na VS.
-provedena změna delegace figuranta u VS+MR BK ČR 2018 Svatováclavský pohár
se zadáním CACT, místo Milana Římka nově delegován Vojtěch Filip.
-provedena změna delegace rozhodčího na VS pro MČR Boxerů IPO3 a FH2 dne 22. 9. 2018,
místo Jaroslava Hartla nově delegován Bc. Stanislav Beníšek.
-na žádost BCCCZ doplněna delegace svazového figuranta Martina Remsy na akci
Mezinárodní mistrovství konané dne 29. 9. 2018.
-po splnění předepsaných hospitací VK navrhuje Vladimíra Glogara na jmenování rozhodčího
II. třídy z výkonu.
Zápis VK viz. příl č. 1.
4. Sekretariát a různé.
-informaci o připravovaném zadání on-line přihlašování členské základny přednesl O. Šiška
-tajemník doporučil úpravu směrnice pro pořádání MČR IPO - zrušit pevný termín možnosti přihlášení
účastníků, kteří splnili potřebný limit zkoušky na MS v daném roce, tj. termín 25. 5. daného roku
a stanovit termín nahlášení do jednoho týdne po MS plemene - diskutováno - návrh nepřijat
-žádost o ukončení členství ZKO č.463 PŘEROV II – doloženo požadovanými listinami- vzato
na vědomí
Usnesení:
185/17-sekretariát zajistí odeslání rozhodnutí do vlastních rukou a uložení zápisu a hlasového
záznamu do složky kárné žaloby L. Jonáše.
220/18-členská základna ZKO ČKS 2018 - vyřízeno 468 ZKO, chybí podklady čl. základny u ZKO
České Budějovice - Planá, Kravaře ve Slezsku, Slavkov, Netolice II., Dolní Břežany,Dolní Jirčany,
Mimov
227/18-inventarizace - inventura byla provedena dnes 21.5.2018 - PČKS seznámeno s výsledkem,
nebyly zjištěny nedostatky - členové PČKS obdrží kopii záznamu o inventuře
228/18-VK navrhuje nového zástupce do pracovní komise FCI Roberta Fagoše a současně
jako člena VK ČKS. Schváleno jednomyslně.
229/18-vedoucím výpravy na MS FCI schválen Bc. Jiří Lasík a pan Robert Fagoš jako delegát do
komise FCI.
230/18-Do 30. 6. 2018 bude zpracována vnitřní směrnice ČKS k ochraně osobních údajů dle GDPR
231/18-příprava podkladů pro INFO 1/2018 a sponzoring 2019 - pověřeni předsedové všech komisí a
pan Mellar
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232/18-MVP Praha - na základě ukončených jednání s PVA EXPO Praha schváleny termíny MVP 2019,
2020 takto : 20. - 21. 4.2019, 30.11. a 1.12.2019
11. - 12. 4.2020 , 28.11 a 30.11.2020
Podzimní výstavy s výjimkou letošního roku zůstávají jako DOUBLE, tzn. dvě výstavy. Všechny
termíny již byly potvrzeny FCI .
233/18-schváleny nové ZKO Sezimovo Ústí – Hašplák a ZKO Brodek u Přerova
234/18-předsedou VK bude na závěr MČR IPO v Roudnici n.L. vyhlášena reprezentace na MS FCI IPO
2018 v Itálii.
235/18-tajemník předložil návrhy na ocenění zasloužilých členů ČKS u příležitosti významných
životních jubileí k předání :
na MČR IPO 2018 - Heroš Adolf - Skleněná plaketa za zásluhy, Zlatá plaketa - Beer Pavel, Kasík
Miroslav, Hnízdo Jan, Stříbrná Sobotka Ladislav
příslušnou KO ČKS - bronzová Hůzová, Zlatá plaketa Voňková , stříbrná Pezl ,
236/18-s okamžitou platností schváleno doplnění Směrnice pro pořádání VS a MČR
-do stanovení pořadí soutěžících při vyhodnocení nejlepších disciplín se započítávají pouze
výsledky soutěžících, kteří splnili limit zkoušky
237/18-schváleno jmenování p. Vladimíra Glogara rozhodčím výkonu II. tř. - jmenování předseda

Ukončeno v 17:40 hod
Zapsal: Šiška Ondřej
Přílohy :
1/ Zápis z VK ze dne 18. 4. 2018
2/ Žebříček účastníků MČR mládeže všestranných 2018

Příští jednání
25. 6. 2018 od 14:00 hod.
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