Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 24. 9. 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., Zd. Spolek

Omluven:
Přizváni:

Šmolík J. - lázně
J. Šiška, B. Roškotová, O. Šiška

Jednání zahájil z pověření předsedy místopředseda ČKS p. Karel Mellar přivítáním přítomných.
Předložený návrh programu schválen bez připomínek.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
226/18-ZKO Lány - Městským soudem nařízeno soudní jednání na 23.10.2018 - trvá
195/17-vystoupení SČKNO z ČKS a vstup do ČMKU, dle sdělení předsedy ČKNO Ing Novotného,
se problematikou mělo zabývat jednání P SČKNO v měsíci lednu 2018 - ze strany SČKNO bez další
odezvy - nadále trvá
216/18 zkušební řád IGP předán do tisku po konečné úpravě 4. 9. 2018, bude rozesíláno ZKO na
dobírku, k objednaným budou přiloženy i základní počty zdarma dle počtů členů
222/18 MS FCI IGP - FH 2019 v ČR - smlouva mezi pořadatelskými organizacemi - splněno- bude zaslána
členům PČKS
-MVP Litoměřice - nový termín 29 - 30. 5. 2021 - schváleno FCI
-návrh úpravy Směrnice ke jmenování mezinárodních rozhodčích - VK trvá
-on-line přihlašování členské základny - s ohledem na nevyjasněné povinnosti správce dat
vyplývající z GDPR - realizace se odkládá na příští rok, členská základna na rok 2019 bude evidována
podobně jako v roce 2018, zaslání bude možno emailem na adresu posta@kynologie.cz
227/18-inventarizace - splněno
230/18-zpracování vnitřní směrnice ČKS k ochraně osobních údajů dle GDPR - trvá
231/18-sponzoring 2019 - bude jednáno
235/18-předání plaket - splněno
K bodu 2. Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní).
Sdružení sportovních svazů ČR - Ing. Šabatová, J. Šiška
-informace o prodeji objektu v České Lípě
-seznámení se stavem finančních prostředků na účtech sdružení
-pracovníci sekretariátu uskutečňují akce na školách - přednášky a ukázky branných disciplín
-informace z MŠMT - prozatím neprošel poslanecký návrh na zřízení agentury sportu
-dotace do sportovního prostředí jsou výrazně nižší než byl příslib na letošní rok, navýšení
zřejmě nelze předpokládat ani v roce 2019
-nejasnosti v registraci pobočných spolků zapsaných spolků ( matek ), není jasno kdo bude
za zápis zodpovídat
-svazy, tj. zapsané spolky musí být zapsány do 31.12.2018
ČMKU - zápisy P ČMKU z 28. 6. a 30.8. 2018.
-proběhly praktických zkoušek rozhodčích exteriéru
-uskutečněno školení pro rozhodčí juniorhandlingu
-rozhodčí rozšiřující v rámci skupiny – konstatováno, že není žádný pro skupinu II.
-předložený překlad nového FCI řádu IGP P ČMKU bere na vědomí, ČKS požádán o kontrolu
směrnice pro vydávání certifikátů a její případnou úpravu.
-změny výstavního řád FCI - zařazení psa do třídy - změna bude zapracována do VŘ ČMKU
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K bodu 3. Zprávy jednotlivých komisí ČKS.
Komise mládeže ČKS pí. Skalická.
-předložena informace o průběhu TTM v Poličce – viz. příl. č. 1.
-předložena informace o průběhu MČR mládeže všestranných v Č. Třebové - viz. příl. č. 2.
-ústní informace o průběhu VS a přípravě MR stopařů mládeže a juniorů 2018
-KM na příštím jednání připraví návrhy k úpravě podmínek účasti na TTM
-VS mládeže stopařů (KM) - žebříčky na MČR mládeže stopařů zpracovávány, po kontrole
budou zveřejněny a odeslány pořadateli MR
-přípravy M ČR mládeže stopařů - KM ve styku s pořadatelem, problémy nejsou známy
Výcviková komise ze zápisu 4.9.2018 - Bc. J. Lasík
-pro výjezd reprezentace na MS FCI IPO vše zajištěno - ubytování, repre oblečení, náležitosti
k pobytu a účasti na mistrovství. Reprezentace doposud beze změny, výjezd dle původní
nominace
-pořadatelem MR ZVV 3 ZKO Kutná Hora zaslán zvací dopis vč. rozpočtu. Dle informací od
pořadatele vše zajištěno dle požadavků
-na VS IPO-FH se přihlásilo celkem 48 zájemců. Obsazenost jednotlivých VS je 8 účastníků a
v Rožmitále pod Třemšínem 9. Všichni splnili stanovené podmínky a byli rozděleni dle
získaných bodů a preferencí mezi jednotlivé VS. Kvalifikační žebříčky byly schváleny VK a
zveřejněny na webových stránkách ČKS. Zároveň byly pořadatelům rozeslány podklady pro
tvorbu katalogu
-VS konanou v Třebechovicích pod Orebem nově pořádá ZKO Český Brod zastoupená panem
Zdeňkem Poborským. Původně byla pořadatelem ZKO Svatoslav
-po pořadatelích VS je vyžadováno zajištění dvou druhů terénů (hnědý a zelený). Rozhodčí na
jednotlivých VS budou posuzovat vždy na jednom druhu terénu
-původně přihlášený Jaroslav Vidrna do VS Veselí nad Lužnicí se odhlásil z důvodu úhynu psa.
VK navrhuje vrácení startovného. Sekretariát vyrozumí pořadatele
-podmínky pro účast na VS a MČR IGP, ZVV3 a IGP FH se pro rok 2019 nemění. Nutno provést
úpravu terminologie směrnic v souvislosti se změnou nového MZŘ IGP - provede sekretariát
ČKS
-provedena konečná korektura nového MZŘ IGP a předáno do tisku
-do 30. 9. je možné zasílat žádosti o sportovní kynologickou akci ČKS. Žádost je umístěna na
webových stránkách ČKS
-školení rozhodčích pro rok 2019 bude provedeno až po školení mezinárodních rozhodčích,
které je plánováno na leden 2019. Termín a místo bude upřesněno po zasedání pracovní
komise FCI po ukončení MS FCI IPO v Lignanu
-rozhodčí I. třídy pan Ivan Marinč zaslal dne 16. 7. 2018 oznámení o ukončení činnosti
rozhodčího s okamžitou platností, VK rozhodnutí akceptuje, vyžádáno vrácení čtečky, razítka
a průkazu rozhodčího I. třídy
-VK navrhuje zadání vzorného výcvikáře II. třídy Monice Šedivé
-v průběhu prázdnin a bez zasedání VK byly per rollam schváleny změny delegací rozhodčích
a figurantů na akce z důvodů jejich vrácení:
-provedena změna delegace rozhodčího a figuranta na MČR FO a FB. Místo Karla Nedvěda
nově delegován Ing. Vratislav Petrů. Na místo Jiřího Macha postupuje původně
delegovaný náhradník Vojtěch Filip. Na žádost pořadatele nebyl na pozici náhradníka
delegován žádný figurant
-provedena změna delegace figuranta na MČR kníračů IPO 3. Na místo Jaroslava Vyhnala
byl nově delegován Vojtěch Filip
-provedena změna delegace rozhodčího na VS Justitzův memoriál vč. přidružených akcí
RTW cup + MR dobrmanů. Místo Martina Matouška nově delegována Ing. Jitka Jozová
-provedena změna delegace rozhodčích na Závod o přeborníka Karlovarského kraje.
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Místo Ivana Marinče a Bc. Stanislava Beníška nově delegováni Theodor Krajčí a Ing. Miroslav Ulč
Zápis VK - viz. příl. č. 3.
-zpráva z M ČR ZVV3 bude předloženo na příštím jednání (VK + hl.rozhodčí - písemně)
-připravenost M ČR stopařů dospělých - prozatím probíhají VS
-zkoušky figurantů I.třídy + svazových + ev .rozhodčích - bude jednáno na příští VK
-informace z MS FCI IPO 2018 - ved. výpravy Bc. Lasík - ústně, písemná zpráva po projednání ve VK
Komise FCI pro pracovní psy - z písemné předběžné zprávy R. Fagoše:
-schválena změna ustanovení o metrové skokové překážce- bude plná, nepohyblivá provedena změna textu a obrazové přílohy IGP
-komise nestanovila termín ani místo konání školení mezinárodních rozhodčích - určen jen
měsíc - leden 2019
Předběžná zpráva z komise FCI 17.9.2018 - viz příl. č. 4.
Komise speciálních sportů - p. Spolek
-informace o činnosti ve speciálních sportech
-písemná zpráva o výsledcích KA - viz příl. č. 5.
Organizační komise - p. Melichar
-konzultovány a upraveny podklady materiálů k předsjezdové kampani
-pokyny k členské základně 2019
Chovatelské kluby -MUDr. Bočanová předložila žádost pořadatele CACIT Stránčice, společná akce plemen
mimo NO a BO ve dnech 6. - 7. 10.2018
-zakoupení poháru pro celkového vítěze
-úhradu nájemného stadionu (cca 10.000,- Kč )
schváleno
Revizní komise - pí. Roškotová
-provedeny kontroly vyúčtování uskutečněných akcí - po odstranění nedostatků doplatky uhrazeny,
následně schváleny a odeslány odměny pořadatelům
-Revizní komise prověří průkaznost a platnost zaslaných dokladů zaslaných ZKO České Budějovice Planá, pořadatele VS a MČR stopařů 2016. K požadavku upomínky bude jednáno.
K bodu 4: Ze zápisů kolektivních členů
Zápis Rady SČKNO ze dne 26. 7. 2018
-konstatováno - problematika přímého vstupu do ČMKU - úkol trvá
-schválen návrh PK ČKS schváleno zmenšení tiskopisu VCH z A3 na A4 od 1.1.2019
-schválena změna platnosti výsledků dysplasie - platí nejlepší hodnocení zapsané v PP
jedince
-uloženo předsednictvu klubu vstoupit s PK v jednání k aktualizaci smlouvy
Zápis Prezidia KCHK ze dne 15.9.2018
-vznik nového klubu - Český klub velkého knírače, z.s (dále jen ČKVK)
-sídlo tohoto klubu má stejnou adresu jako KCHK – Horní Bříza 751
-vznik nového klubu ČKVK není aktivitou prezidia KCHK, prezidium KCHK nesouhlasí s
rozdělením klubu a odtržením plemene VK
pozn.: na sekretariát ČKS nedorazila žádná žádost o přijetí klubu velkých kníračů
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KV ČKS Plzeň zápis 24.6.2018
-vyhodnocení psovodů a ZKO za rok 2017
-uskutečněno školení kladečů, připraveno školení a přezkoušení figurantů, zajištění krajského
TTM,
-navrženi delegáti na VH ČMKU 2019
-příprava plánu akcí na rok 2019
-výzva k oslovení vhodných adeptů na funkci rozhodčího výkonu, přednesena zpráva o
hospodaření
Předsednictvo KAM - zápis 5.5.2018
-změna UPCH aljašských malamutů - novým ÚPCH pí. Zuzana Vitulová
K bodu 5: Stav členské základny.
-tajemník předložil stav členské základny ZKO a kolektivních členů - ve srovnání s rokem 2017 je
základna nižší o celkem 498 členů ( z toho v ZKO o 18, u kolektivních členů o 480 ) členská základna
ČKS v roce 2018 - viz příl. č. 6.
-pokyny k evidenci členské základny 2019 jsou připravovány, členská základna na rok 2019 bude
evidována obdobně jako v roce 2018, zaslání bude možno emailem na adresu posta@kynologie.cz
nutno dořešit průkaznost zaslání tiskopisu aktualizace členské základny v návaznosti na ustanovení
GDPR ,který bude vyžadován podepsaný statutárním zástupcem v originále - důvodem je
prokazatelnost prohlášení o podepsaných souhlasech členů řádných i kolektivních
-k pokynům evidence členské základny budou přiloženy i tiskopisy o souhlasu používání osobních
údajů dle GDPR
K bodu 6: Příprava materiálů a pokyny – předsjezdová kampaň.
-tajemník informoval o přípravě pokynů k předsjezdové kampani a vzorech řádů a tiskopisů,
které by měly pomoci k hladkému průběhu výročních členských schůzí a zpracování záznamů z nich
pro KVČKS i PČKS - tiskopisy byly umístěny na web ČKS, odkaz bude zaslán všem statutárním
zástupcům pobočných spolků (ZKO a KV ČKS ) a kolektivních členů
K bodu 7. Sponzoring na rok 2019.
Projednán a schválen dokument pro oblasti sponzoringu v roce 2019. Bude zveřejněno a rozesláno.
Termín pro podání byl stanoven na 15.11.2018.
Podklady sponzoringu viz příl. č. 7. a) b)
K bodu 10. Sekretariát - organizační a různé.
Kauza J. L.
-16.7.2018 proběhlo jednání u Obvodního soudu pro Prahu 7 o určení, zda rozhodnutí žalovaného
(ČKS) je v souladu se zákonem a stanovami. Rozhodnuto takto:
I. Určuje se, že v Zápisu č. 32/2013 z jednání PČKS v Praze dne 19. února 2013, U
Pergamenky 3, Praha 7, se na straně 2 v části „K bodu 4: Zprávy z komisí“ vypouští ve
druhém odstavci slova „pozn. zapisovatele - vzhledem k tomu, že jmenovaný není členem
ČKS nelze s ním zahájit kárné řízení, současně s členstvím zanikla jeho kvalifikace figuranta
- výmaz na webu ČKS byl proveden.“
II. žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení
-změna zápisu byla v databázi ČKS a webu provedena
-úhrada nákladů řízení provedena

Upomínka ZKO České Budějovice - Planá - doplatky za VS a MČR stopařů 2016
( první dotaz 17.9.2017) - úhrada doplatků neschválena
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Zdůvodnění:
-realizace akcí je ošetřena Smlouvami o poskytování sportovních a organizačních služeb s omezenou
platností do konce daného roku, v těchto obou případech smlouvy skončily dnem 31.12.2016 !!! ,
stejným datem skončil závazek úhrady nákladů, resp. doplatků podmíněný řádným vyúčtování,
úhrada doplatků nemá žádnou smluvní nebo právní oporu ( konzultováno s JUDr. Deverovou ).
Źádost ČKS o vrácení záloh nebo vyúčtování byla zaslána z důvodu chybějících fin. prostředků ve výši
100.000,- Kč na účtu ČKS. Pozdě, po urgencích zaslaná vyúčtování ( VS 31.3.2017, MR 25.4.2017 ) se
nedala nijak použít pro vyúčtování dotací z MŠMT pro rok 2016. Vyúčtování jen dokladují, že z účtu
ČKS nezmizela výše uvedená částka
-revizní komise prověří opakovaně platnost a průkaznost i dalších, po urgenci zaslaných dokladů
-nová ZKO Kozly - Tišice - StČ KV - schváleno
-schválena změna názvu ZKO Dolní Břežany z důvodu přestěhování - nový název Těptín 760
( StČ KV )
-v návaznosti na nový mezinárodní zkušební řád nutno zpracovat návrh úprav směrnice pro
vydávání certifikátů pro PČMKU - VK
-uzavřena nová smlouva s Vodafone CR a.s. od 13. 9. 2018 na dobu 2 let do 19. 9. 2020
podpis p. Mellar - vzato na vědomí
-účast členů PČKS na akcích - podzim 2018:
- CACIT plemen Stránčice (s výjimkou NO a BO) - MUDr. Bočanová
- MR BVK Louny - K. Mellar
- MČR mládeže a juniorů stopařů - I. Skalická
Usnesení:
Do dnešního zápisu se doplňují per rollam schválená usnesení č. 251-254/18 :
251/18-dne 12.7. 2018 schváleny odměny členům PČKS a komisí za I. pol. 2018 - ( 7 - 1 – 1)
252/18-dne 19.7.2018 schváleny příspěvky kolektivní členům na reprezentaci - úhrada startovného
(8 – 0 – 1)
253/18-15.8.2018 schváleny odměny za akce část I. ( 6 – 0 – 3 )
254/18-27.8.2018 schváleny odměny za akce část II. ( 9 – 0 – 0 )
255/18-po splnění hospitací schváleno jmenování rozhodčích II. třídy Davida Rohleny a Bc. Michaely
Novotné
256/18-schválen požadavek na úhradu nájmu stadionu - CACIT a CACT Stránčice - akce
plemen mimo NO a BO
257/18-neschváleno proplacení doplatků za VS a MČR stopařů ZKO ČB Planá, nebyly
dodrženy uzavřené Smlouvy o poskytování sportovních a organizačních služeb 2016,
k tomu revizní komise prověří opakovaně platnost a průkaznost i dalších, po urgenci zaslaných
dokladů
Ukončeno v 19:40 hodin
Zapsal: Šiška Ondřej
Příští jednání : 22.10 2018 od 14:00 hod. Přílohy :
1/ Informace o průběhu TTM v Poličce
2/ Informace o průběhu MČR mládeže všestranných v Č. Třebové
3/ Zápis VK 4. 9. 2018
4/ Zpráva z jednání komise FCI - 17. 9.2018
5/ Přehled výsledků KA v mistrovských soutěžích 2019
6/ Stav členské základny ČKS ke dni 24.9.2018
7/ a)b) Sponzoring 2019 - podklady výběrového řízení
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