Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 25. 6. 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.
226/18-ZKO Lány - Městským soudem požadovaná jistina 10.000,- uhrazena, čeká se na potvrzení
opatrovníka - trvá
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 - bude jednáno
220/18 členská základna ZKO ČKS 2018 - dodatečně zasláno: České Budějovice - Planá, Netolice II.,
přehled ZKO s chybějícími podklady se vypouští
-Dogdancing klub ČR doložil členskou základnu a doklad o úhradě platby
222/18 pořadatelství MS FCI IGP - FH 2019 v ČR splněno, smlouva uzavřena. Chybí smlouva mezi
pořadatelskými organizacemi - trvá.
-MVP Litoměřice - nový termín 29 - 30. 5. 2021 - schválen PČMKU, podléhá schválení FCI.
-akce mládeže ČMKU 22. - 23. 9. 2018 Junior Open ČMKU - Zbraslav
-návrh úpravy Směrnice ke jmenování mezinárodních rozhodčích - VK trvá
-návrh nového zástupce do pracovní komise FCI Roberta Fagoše - předáno ČMKU
-zadání on-line přihlašování členské základny - trvá
227/18-inventarizace – členové P ČKS obdrželi kopii záznamů inventury
230/18-zpracování vnitřní směrnice ČKS k ochraně osobních údajů dle GDPR - trvá
231/18-podklady pro INFO 1/2018 a sponzoring 2019 - bude jednáno
232/18 - MVP Praha - smlouvy pro rok 2019 a 2020 podepsány
235/18 - po dohodě s vyznamenanými byly předány plakety V. Kejřovi, P. Beerovi, P. Pezlovi a A.
Herošovi při MČR IPO v Roudnici n.L., ostatním budou předány po dohodě s pořadateli akcí a
předsedy KV ČKS
2. Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní)
Sdružení sportovních svazů ČR.
-výjezdní zasedání sdružení konané 21. - 22. 6. 2018 - zúčastnili se J. Šiška a Ing. H. Šabatová
- zvolena nová pětičlenná kontrolní komise sdružení
- na základě memoranda o dlouhodobé spolupráci uzavřeného mezi Sdružením sportovních svazů
ČR a Sdružením místních samospráv ČR 24.2.2018, by měly obce do 30. 6. 2018 sestavit plány
sportovních akcí m.j. ve spolupráci s jednotlivými ZKO ČKS
- předložena informace o stavu jednotlivých účtů sdružení
- schválena plná moc k řešení prodeje budovy Česká Lípa předsedovi sdružení
- předložena správa o stavu objektů sdružení a inventarizace majetku
ČMKU - zápis P ČMKU z 24. 5. 2018.
-PČMKU schválen nový termín MVP v Litoměřicích, podléhá schválení FCI
-informace o zkouškách rozhodčích exteriéru
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3. Zprávy jednotlivých komisí ČKS
Komise mládeže ČKS ze zápisu 5.6.2018 pí. Skalická.
-konečná příprava TTM
- seznamy přihlášených účastníků - (počty z krajů včetně náhradníků)
Středočeský kraj
10
Praha
4
Plzeňský kraj
7
Pardubický kraj
3
Olomoucký kraj
4
Liberecký kraj
4
Karlovarský kraj
3
Jihočeský
2
Královéhradecký kraj 3
CELKEM
40
-v době jednání KM byla evidována platba pouze ze Středočeského kraje.
- k 25. 6. 2018 neuhrazeny platby z Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje
- stravování a ubytování zajištěno
- vedoucí TTM
- figuranti TTM
Jiří Petrus
Marek Hytych
Erika Zelinková
Josef Janíček
Jan Lapčák
-v jednání - zajistit 1 vedoucího
- program TTM
změna oproti loňskému roku - zkoušky z výkonu pouze jeden den před koncem TTM
(čtvrtek), s možností dvou rozhodčích
- rozeslat tiskopisy pro rodiče (potvrzení lékaře, souhlas,…) zajistí: I.Skalická
- příprava MČR mládeže všestrannost
- kontaktováni Mistři z roku 2017, Marek Hytych a Andrea Vydrová oba účast potvrdili.
- vzhledem k počtu kvalifikovaných soutěžících bude MR Mládeže a Juniorů stejně jako
v minulém roce dvoudenní (sobota – neděle 11-12.8.2018)
- rozpočet - v přípravě
- organizace MR - zajištěn fotbalový stadion, terény na stopy, ubytování (kontakty na
ubytování budou součástí zvacích dopisů)
- příprava VS na MR stopařů mládeže a juniorů
- rozeslány podrobné informace pořadatelům VS a MČR mládeže
-úprava směrnice mládeže
KM navrhuje úpravu směrnice bod 9.1+9.2 pro konání VS pro postup na M ČR mládeže a pro konání
M ČR mládeže a M ČR stopařů - zadávání titulu Vítěz ve stopě, poslušnosti, obraně pouze při splnění
limitu zkoušky
-do INFO ČKS - byla provedena úprava směrnice pro konání VS pro postup na M ČR mládeže a
pro konání M ČR mládeže a M ČR stopařů bod 9.1+9.2- zadávání titulu Vítěz ve stopě, poslušnosti,
obraně pouze při splnění limitu zkoušky
-bude přidán žebříček postupujících na MR mládeže a juniorů 2018
Zápis KM viz. příl. č.1.
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Výcviková komise ze zápisu 19. 6. 2018 Bc. J. Lasík

-provedena závěrečná korektura ZŘ IGP, tištěná forma ZŘ bude provedena se všeobecnými
ustanoveními, včetně prováděcích popisů disciplín jednotlivých zkoušek a dále jen rozpis
samostatných zkoušek a jejich obsahu. Na webu ČKS bude ZŘ rozšířen o prováděcí pokyny i
u jednotlivých zkoušek. Materiál k zajištění tisku předloží VK sekretariátu ČKS co nejdříve.
-akce MČR IPO byla po organizační stránce výborně zajištěna s hladkým průběhem
a provádění soutěžních disciplín v obou dnech. Limit zkoušky splnilo 34 účastníků z 53.
Celkový průběh akce bez připomínek a protestů. VK navrhuje odměnu pořadateli v plné výši.
-po ukončení soutěže byla vyhlášena reprezentace na MS FCI IPO 2018 v pořadí:
Pejša Martin s fenou NO Zea Aritar Bastet,
Böhm Jan se psem BOM Forny ze Soutoku Sázavy,
Hrobař Pavel se psem BOM Al Campo Graf Czech,
Paleček Daniel se psem BOM Looker Mi-Ji,
Bc. Rubášová Michaela se psem BOT Charon Deabei,
1. náhradník Glogar Vladislav se psem BOM Ghanci from Mike’s Place,
2. náhradník Tvrdoňová Renata se psem Adonis Na-La Dvor.
-P ČKS byl schválen vedoucím reprezentace Bc. Lasík Jiří a zástupce v FCI Fagoš Robert.
-VK navrhuje jako figuranta reprezentace Kubce Josefa
-reprezentace bude rozšířená o Mistra světa boxerů MUDr. Kateřinu Rackovou, které již byla
přiřazena „divoká karta“. V současné době požádal o „divokou kartu“ i Mistr světa kníračů
Lukáš Slowioczek - v době jednání VK z FCI dosud nepotvrzeno - zajistí sekretariát ČKS
-po vyhlášení výsledků a ukončení závěrečného ceremoniálu MČR IPO, došlo při vyhlašování
reprezentace na MS FCI IPO 2018 k incidentu u psovoda Jana Böhma a jeho psa tím, že jej
měl vlastní pes napadnout. Celá situace byla registrována až v době kdy Jan Böhm již svého
psa uklidňoval. Po upozornění od ostatních účastníků, že jej měl jeho pes vážně zranit, byla u
něj provedena hlavním rozhodčím a předsedou výcvikové komise fyzická kontrola
případného zranění, přičemž nebylo zjištěno zranění vyžadující si případné lékařské ošetření.
Vzniklá situace byla řešena na místě hlavním rozhodčím a předsedou VK. S přihlédnutím ke
skutečnosti, že nedošlo k napadení jiného psa ani druhé osoby a nedošlo ke zranění
psovoda, nebylo rozhodnuto o případné diskvalifikaci ze soutěže. Současně byl Jan Böhm
ponechán v reprezentaci na MS FCI IPO 2018. K tomuto vzata v úvahu i zpráva hlavního
rozhodčího p. K. Nedvěda a skutečnost, že psovod nevykazoval zranění hodná zřetele.
-VS ZVV3 v Rožmitále pod Třemšínem se účastnilo 27 psovodů, z toho 20 splnilo limit
zkoušky. Po organizační stránce bez připomínek. VK navrhuje odměnu v plné výši. Na VS
ZVV3 v Defurových Lažanech nastoupilo jen 9 účastníků. Z toho závod dokončili jen 3 se
splněným limitem. K průběhu soutěže bez připomínek. VK navrhuje odměnu pořadateli
v plné výši. VK schválila postupový žebříček na MR dle ZVV3 v Kutné Hoře. Ze dvou VS se
nominovalo 23 účastníků (splnění limitu zkoušky). Sekretariát zveřejní na webu ČKS a zašle
pořadateli. Z průběžných informací od pořadatele, přípravy probíhají dle požadavků.
-průběžné informace o přípravách jednotlivých VS IPO-FH. Původně delegovaná rozhodčí
MVDr. Jana Glisníková vrátila delegaci na tyto VS pro zaneprázdněnost. Nově byl VK
delegován rozhodčí Petr Veselka
-vhledem k platnosti nového ZŘ IGP od 1. 1. 2019 budou zkoušky nových rozhodčích
provedeny v jarních měsících 2019 po provedeném školení rozhodčích dle tohoto
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zkušebního řádu. Z tohoto důvodu bude i školení rozhodčích provedeno v dřívějším termínu
v měsíci prosinci nebo lednu 2019. Jednáno o možnosti společného školení s rozhodčími
MSKS (viz usnesení).
-stanoven termín pro konání zkoušek a prolongací figurantů I. třídy a svazových 1. 12. 2018.
a termín zkoušek a prolongací svazových kladečů 2. 12. 2018. Místo konání bude upřesněno.
Přihlášky zasílat do 30. 9. 2018 - bude vyvěšeno na webu ČKS.
-VK navrhuje ke jmenování rozhodčí :
I. třídy Ing. Michaelu Šultovou, po splnění předepsaných hospitací.
II. třídy Ing. Zbyňka Nováka, po splnění předepsaných hospitací a Bc. Petru Rohlenovou, po
splnění předepsaných hospitací.
VK navrhuje zadání vzorného výcvikáře:
I. třídy Bc. Jaroslavu Petráčkovi a Tomáši Loudovi.
II. třídy Ivaně Erbové.
-provedena změna delegace u akce CACIT v Dobříši v termínu 18. - 19. 8. 2018 na základě
vrácené delegace figuranta Jiřího Macha. Nově byl delegován Daniel Paleček.
-období od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 bylo nahlášeno 303 zkoušek z toho 5 akcí IPO-FH.
Celkem bylo z uvedeného zrušeno 42 zkoušek. Převážně z důvodu nenaplnění počtu
účastníků na zkoušce.
-VK dodatečně zařadila do kalendáře akcí MR stopařů HW klubu podle IPO FH s CACT
v termínu 19. – 21.10.2018 v Lukové. Delegace rozhodčích – J. Lasík – hl., M. Matoušek.
Žádost byla podána v loňském roce, administrativní chybou nebyla uvedena v kalendáři akcí
na r. 2018.
Příští jednání VK plánované na 4. 9. 2018.
Zápis jednání VK viz. příl. č. 2.

4. INFO 1/21018
-do návrhu zapracovány připomínky -def. znění viz příl. č. 3
-v rámci INFO schváleny pokyny k předsjezdové kampani VIII. sjezdu v roce 2019- viz.příl. č.6

5. Rozdělovník finančních prostředků kolektivním členům
-v souladu se schváleným rozpočtem ČKS bylo odsouhlaseno rozdělení finančních příspěvků
kolektivním členům viz příl. č. 4.
6. Sekretariát a různé.
-PČKS uhradil ČMKU členské příspěvky na rok 2018 za 19.074 členů ve výši 96.000,- Kč a
poplatek za 9 329 ks PP ve výši 46.645,- Kč
-ZKO Meziboří - Na Pavlu - schváleno PČKS 25.4.2017 přes opakované urgence nezaslala
podklady k registraci, takže nemá IČ a nelze ji registrovat
-dne 16.7.2018 proběhne jednání u Obvodního soudu pro Prahu 7, se sídlem v Praze, o
určení zda rozhodnutí žalovaného je v souladu se zákonem a stanovami, žalobce Jaroslav
Labík, Pernštýnská 85, Sezemice proti žalovanému - Český kynologický svaz, U Pergamenky
3, 170 00, Praha 7 - žalobce není členem ČKS 2017 a 2018, jednání se zúčastní JUDr.
Deverová - vzato na vědomí
-změna člena Pléna ČKS: zástupce BK ČR: Alena Šefelínová, e-mail: alenasef@seznam.cz
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-zaslána jména delegátů BK ČR na VH ČMKU a návrh kandidáta do P ČMKU - A. Karban
-nová ZKO Vamberk-Hoděčín - Královéhradecká KO - schváleno
-zadání ke sponzoringu na rok 2018 připraví komise ve složení K.Mellar, J.Lasík, I.Skalická a
Ing. H.Šabatová do 31.7.2018

Usnesení:
238/18 -schválen postupový žebříček MČR BVK 2018, byla schválena úhrada stravného pro
účastníky, ve výši 190 Kč, současně upřesněn počet pohárů k objednání
239/18-schválena úhrada veškerých nákladů s účastí dalších startujících ( na zelené karty )
na MS v Itálii 2018, jako figurant schválen p. Josef Kubec
240/18-schváleno jmenování rozhodčích : I. třídy Ing. Michaela Šultová, II. třídy Ing. Zbyněk
Novák a Bc. Petra Rohlenová
241/18-schváleno udělení odznaků vzorného výcvikáře: I. třídy Bc. Jaroslavu Petráčkovi a
Tomáši Loudovi a II. třídy Ivaně Erbové
242 /18-schválena úprava směrnice 9.1. + 9.2. pro konání VS pro postup na M ČR mládeže a
pro konání M ČR mládeže a M ČR stopařů - zadávání titulu Vítěz ve stopě, poslušnosti,
obraně - pouze při splnění limitu zkoušky
243/18 -na základě návrhu p. Srba a základě závěru předávacího protokolu k dani z příjmu
právnických osob ČKS za rok 2017 schváleno: z hospodářského výsledku 2017 po zdanění,
což je ztráta ve výši 917.365,53 Kč vytvořit fond daňové úspory ve výši 124.795,- Kč a zbytek
ponechat na účtu nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let.
244/18-schváleno upřesnění k vystavování faktur chovatelům - faktura může být vystavena
výhradně na adresu majitele chovatelské stanice uvedené v registru CHS ČMKU, resp. FCI na základě požadavku adresáta lze zaslat na doručovací adresu
245/18-schváleno doplnění ceníku plateb PK: platby v EUR pro zahraniční majitele
německých ovčáků, za vystavení potvrzení o zařazení do výběrového chovu. Cena 20 €
včetně poštovného.
246/18-schválen finanční příspěvek kolektivním členům ČKS 2018
247/18-VK zajistí předání podkladu k tisku ZŘ IGP co nejdříve
248/18-schváleno společné školení rozhodčích ČKS a MSKS v roce 2019, za předpokladu
úhrady 50% nákladů za pronájem a lektorů školení ze strany MSKS.
249/18-schváleno MR stopařů HW klubu IPO FH s CACT v termínu 19. - 21.10.2018 v Lukové,
delegace rozhodčích J. Lasík - hl., M. Matoušek
250/18-schválena Výroční zpráva ČKS za rok 2017- viz.příl. č. 7.

Ukončeno v 18:35 hod
Zapsal: Šiška Ondřej
Příští jednání :
24.9.2018 od 14:00 hod. - s ohledem na omluvenou neúčast p. Šmolíka, bude jednání řídit p. Mellar
Přílohy :
1/ Zápis z KM ze dne 5.6.2018
2/ Zápis VK ze dne 19.6.2018
3/ INFO 1/2018
4/ Rozdělovník finančních prostředků kolektivním členům ČKS v roce 2018
5/ Postupový žebříček na MČR BVK 2018
6/ Pokyny k předsjezdové kampani VIII. Sjezdu ČKS 2019
7/ Výroční zpráva ČKS za rok 2017
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