Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 22. 10. 2018 v Praze 7, U Pergamenky 3.
Přítomni:
Přizváni:

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

Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený návrh programu
schválen bez připomínek.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
226/18-ZKO Lány - soudní jednání proběhne 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 - potvrzeno vytištění do konce měsíce října - stanovena cena 30,- Kč / ks
-návrh úpravy Směrnice ke jmenování mezinárodních rozhodčích - VK trvá
230/18-zpracování vnitřní směrnice ČKS k ochraně osobních údajů dle GDPR - řeší se
s JUDr.Deverovou - trvá
-úprava směrnice pro vydávání certifikátů a její případnou úpravu v návaznou na MZŘ IGP- trvá
257/18-prověření průkaznosti a platnosti dokladů zaslaných ZKO České Budějovice Planá, pořadatele VS a MČR stopařů 2016 - trvá
-vyhlášení výběrového řízení na sponzoring v roce 2019 bylo rozesláno a zveřejněno - termín do
15.11.2018
K bodu 2. Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní).
Sdružení sportovních svazů ČR
-příští jednání rady sdružení 14. 11. 2018.
-18.10.2018 uskutečněno školení pracovníků členských subjektů k problematice registraci pobočných

spolků a zapsaných spolků - za ČKS Ing. Valtrová, V. Srb
-jako hlavní spolek z.s. máme povinnost do konce roku 2018 nahrát do sportovního rejstříku
pobočné spolky a kluby a seznam sportovců a trenérů
-pobočné spolky jsou již v systému nahrány, seznamy sportovců a trenérů budou nahrány
během listopadu. Kluby ČKS prozatím v systému nejsou, protože je nutné nejprve
zkontrolovat, zda mají ve stanovách sportovní činnost. Kluby, které sportovní činnost mají,
zapíšeme v průběhu listopadu včetně seznamu sportovců a trenérů (dle členské základny
2018). Přesto každý klub, který bude žádat o státní dotace, by si měl zažádat o přidělení
přihlašovacích údajů do rejstříku samostatně, tak aby mohl sám za sebe vkládat a obnovovat
seznam sportovců a trenérů. Výše dotace se odvíjí výhradně od členské základny a proto je
pro každý klub důležité mít údaje aktuální.
-současně bylo upozorněno, že je třeba, aby měly pobočné spolky nahrány ve sbírce listin
výkaz majetku za jednotlivé roky a účetní uzávěrky více na webu ČKS, viz
http://www.kynologie.cz/clenske-subjekty/1082-2-zakladni-kynologicke
organizace/zverejneni-ucetni-zaverky-za-rok-2015-a-2016.htm

ČMKU - zápis P ČMKU ze dne 5.10.2018

-přeměření dobrmana - P ČMKU obdrželo vyjádření právního zástupce majitelky psa a jeho
žádost o určení nezávislého rozhodčího pro přeměření - psa přeměří p. Vladimír Adlt
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-odvolání Rottweiler klubu ČR proti rozhodnutí předsednictva (neoznačit štěňata nevhodného spojení jako nestandardní) - P ČMKU trvá na původním rozhodnutí, označení štěňat
jako nestandardních je možné pouze v případech uvedených v Zápisním řádu ČMKU.
-projednání případu německého boxera Willi Jisuko (CMKU/BOX/15863/16), který napadl
jiné psy 22.4.2018 na MVP v Českých Budějovicích a 15.7.2018 na NVP v Mladé Boleslavi v této věci byla na vystavovatele podána v květnu 2018 stížnost na Boxerklub ČR –
sekretariát vyžádal od klubu závěr, s jakým byla záležitost uzavřena. Dosud neodpovězeno.
-hospitanti se mohou školit pouze u rozhodčích, kteří na výstavě posuzují méně než 90
Jedinců, platí od 1.1.2019, sekretariát bude informovat pořadatele výstav
-posudky a karty čekatelství - výstavní karty čekatelství a titulů se ruší od 1.1.2019 - posudky
pouze originál (vystavovatel) + 1 kopie (pořadatel), Karty pracovních čekatelství zůstávají v
platnosti.
-zápis z Rady plemenných knih ze dne 24.9.2018 - u vrhu, u kterého CHOVATEL prokazatelně
požádá o zápisová/tetovací čísla ve věku 3 a více měsíců v rozporu se Směrnicí pro vydávání
tetovacích a zápisových čísel bod 6, je vydání čísel zápisu podmíněno doložením parentity
narozených štěňat, která je provedená vždy na náklady chovatele
-Valná hromada ČMKU Volební VH ČMKU se bude konat 16.3.2019 v Top hotelu Praha. Počty
delegátů zkontroluje DR ČMKU podle evidenčních listů a zaplacených poplatků, bude
odeslán dopis - výzva k navržení delegátů a kandidátů
-požadavek na RPK - projednat pohyb dat mezi plemennými knihami, možnosti při využití
Dogoffice

K bodu 3. Zprávy jednotlivých komisí ČKS.
Komise mládeže ČKS zápis 10.10.2018 - pí. Skalická.
-vyhodnocení TTM - zpráva po PČKS 9/18 již zpracována a předána
-návrhy a vyplývající úkoly pro TTM 2019:
-termín TTM 2019 byl stanoven na 14. - 27. 7. 2019
-na základě letošních zkušeností KM vyzývá vedoucí mládeže v krajích, aby více dbali na
výběr účastníků, vzhledem k tomu, že dítě, které se psem v průběhu roku nepracuje a nemá
ke kynologii vztah, se při účasti na TTM nudí a popř. trpí a způsobuje starost a problémy
vedoucím. Stejně tak v případě, že má dítě problém psa zvládnout, proto byla pro příští
TTM stanovena spodní věková hranice po dovršení 10ti let.
-vyhodnocení MR mládeže všestranných -zpráva pro PČKS 9/18 již zpracována a předána
návrhy a vyplývající úkoly pro MR mládeže všestranných 2019:
-je nutno komunikovat s vedoucími mládeže v krajích a apelovat na předsedy krajů v případě
nefunkčního vedoucího mládeže (pokud dochází k suplování této funkce rodičem některého
startujícího mládežníka dochází k problémům mezi rodiči, nepředávání informací mezi členy
družstev na MR popř. emočním scénám při hodnocení, také je v těchto případech špatná
informovanost o mládeži a mládežnických akcích v ZKO některých KO, kde jsou většinou
informovány převážně děti kynologicky aktivních rodičů).
-vyhodnocení VS ml stopařů - částečně již referováno na PČKS 9/18
-VS na MR mládeže stopařů proběhly bez závad. Pořadateli ani na ČKS nedošla žádná
oficiální stížnost. Doporučení KM ohledně odměn pořadatelům v plné výši.
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-nominace na MR mládeže stopařů
celkem závodilo 29 soutěžících nominovaných na MR Mládeže stopařů 2018 z celkového
počtu 32 startů.
-v doplňkové kategorii FPr 1 soutěžilo 14 závodníků, z nichž 10 se kvalifikovalo na MR,
v hlavní kategorii mládeže soutěžilo 9 soutěžících, kvalifikovalo se všech 9 a zároveň účast
na MR potvrdila loňská mistryně mládeže Kristýna Vydrová
-v kategorii Juniorů potvrdil účast loňský mistr Marek Hytych a k němu se na VS nominovalo
z devíti startujících dalších 8 závodníků.
Nominace podle krajů:
Středočeský 4 , Plzeňský 4, Karlovarský 1, Pardubický 3, Jihočeský 4, Moravskoslezský 9,
Olomoucký 1, SČKNO 3
-MR mládeže stopařů 2018 zpráva viz. příl. č. 1a
-návrhy odměn za akce mládeže 2.pololetí
10. - 12. 8. 2018 MČR mládeže všestranných - Česká Třebová - Javorka
1. 9. 2018 VS na MČR mládeže stopařů - ZKO Albrechtice u Českého Těšína
15. 9. 2018 VS na MČR mládeže stopařů - ZKO Pardubice - Nemošice
22. 9. 2018 VS na MČR mládeže stopařů - Plzeň – Doubravka
Všechny akce proběhly bez závad včetně hodnocení rozhodčích, proto KM navrhuje odměnu
v plné výši.
-návrhy změn VS a MR stop. pro rok 2019
-v případě, že se závodník rozhodne soutěžit na VS s jedním psem ve dvou kategoriích, musí soutěžit
od nižší kategorie k vyšší, nelze se vracet. (např. po splnění limitu a kvalifikaci v IPO 2 nelze závodit
na další VS v ZVV 1.
-doplňkové kategorie při MR mládeže jsou brány jako přidružené - pro start začínajících
závodníků, vedoucí mládeže by měli podporovat postup do hlavních kategorií mládeže
-žádosti o akce mládeže pro rok 2019
VS Mládeže všestranní 2019 - 27.4.2019 Zlín Mladcová, 11.5.2019 Plzeň Doubravka
MR Mládeže všestranní 2019 - 17.- 18.8.2019 Nýřany
VS Mládeže stopaři 2019 - 31.8.2019 Albrechtice u Čes. Těšína, 7.9.2019 Ševětín, 21.9.2019 Plzeň
Doubravka
MR Mládeže stopaři 2019 - 12.- 13.10.2019 Žatec Loučky
-návrh vyhodnocení celoroční aktivity mládežníků a juniorů
-KM projednávala možnost vyhodnocení celoroční aktivity mládeže a juniorů formou celoroční
soutěže. Kritéria budou po dopracování předložena na příštím PČKS tak, aby je bylo možno
schválit již pro sezonu 2019
Zápis KM viz. příl.č. 1
Výcviková komise ze zápisu 9.10.2018 - Bc. J. Lasík
-účast české reprezentace na MS FCI IPO v Lignanu lze hodnotit jako velmi dobrou. Čtvrté
místo v jednotlivcích Daniel Paleček při rovnosti bodů v pořadí s třetím 283 bodů,
v družstvech se Český tým umístil na 5. místě. MS se zúčastnilo 151 psovodů ze 41 zemí. Po
pořadatelské stránce bylo MS uspořádáno na velmi dobré úrovni.

-Zpráva z komise FCI:
-na zasedání po ukončení MS FCI IPO 17. 9. 2018 navržena a schválena změna metrové
překážky v MZŘ IGP – nebude s otočným vrchem, jak bylo původně uvedeno, ale zůstává
pevná tak jako doposud dle ZŘ IPO.
-projednávána otázka použití čtyř figurantů při konání MS.
-nominováni rozhodčí pro MS IGP – FH v Horní Bříze 2019. Supervizor Ervin Patzen
(Švýcarsko), rozhodčí Daniel Perés (Itálie) a Peter Lengvarský (Slovensko).
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-MS FCI IGP 2019 bude v Rakousku 11. - 15. 9. 2019.
-pro školení mezinárodních rozhodčích FCI není doposud stanoven termín ani místo konání
(předběžně leden 2019).
-příští zasedání pracovní komise FCI bude 9. 3. 2019 v Rakousku.
-MČR dle ZVV 3 se zúčastnilo 22 účastníků, kteří postoupili přes VS. Na MČR z toho 17
splnilo limit zkoušky. První čtyři byli ohodnoceni známkou velmi dobrou. Tři účastníci limit
nesplnili, jeden byl diskvalifikován a jedna účastnice odstoupila ze soutěže. Mistrem republiky
se stala Hana Mouková s NO Bonny-lee Savona Dero.
-doposud proběhly čtyři výběrové soutěže stopařů. V Rudě nad Moravou nastoupilo 7 psovodů
a limit zkoušky splnil 1. V Třebechovicích nastoupilo 8 psovodů a splnilo 5. V Nýřanech
nastoupilo 7 psovodů a splnilo 7. V Rožmitále pod Třemšínem nastoupilo 9 psovodů a 3
psovodi splnili limit zkoušky
-dle sdělení pořadatele je vybráno více terénů pro pořádání MR IPO FH. Konečný výběr bude
proveden dle vzrůstu terénu a po domluvě s majiteli pozemků, kteří tyto obhospodařují,
ubytování účastníků by mělo být zajištěno v hotelu Rozvoj v Klatovech. Po ukončení VS bude
ihned sestaven postupový žebříček na MČR IPO FH ke zveřejnění na webu a zaslání seznamu
účastníků pořadateli.
-doručeno 15 žádostí na zkoušky figurantů - 3x svazový a 12x na I. třídu. Ne u všech dodány
podklady k účasti na zkouškách - budou urgováni
-zkoušky figurantů budou uspořádány dne 1. 12. 2018 v ZKO Praha 4 - Jižní Město od 8:00
hodin. Zkušební komise - členové VK ČKS + svazový figurant Josef Kubec
-na zkoušky svazových kladečů doposud zaslány jen dvě přihlášky, termín zkoušek
nestanoven, předpoklad jejich uspořádání společně s některými zkouškami krajských kladečů
v roce 2019
-na zkoušky rozhodčích zaslána jedna přihláška na rozhodčího I. třídy, termín nestanoven,
případné zkoušky budou uspořádány až po proškolení rozhodčích podle nového MZŘ IGP
v roce 2019
-příprava akcí na rok 2019:
-pro pořádání VS IGP se přihlásili čtyři zájemci. Na pořádání MČR IGP nikdo.
-pro pořádání VS dle ZVV 3 se přihlásil jeden zájemce ze dvou požadovaných a na MČR
také jeden zájemce.
-na pořádání VS stopařů se ze šesti požadovaných přihlásili čtyři a na MČR stopařů jeden
zájemce
-nutno doplnit pořadatele MČR IGP, VS ZVV3 a 2x VS stopařů
-organizační a různé:
-VK navrhuje ke jmenování rozhodčího I. třídy Petra Tůmu po splnění předepsaných
hospitací - splněno
-projednání navrhované úpravy směrnice pro mezinárodní rozhodčí - pro neúčast dvou členů
VK na jednání odloženo na příští zasedání VK.
-projednání návrhu změn u zkoušek ZZO 1-3 malých plemen KCHK - odloženo na příští
jednání VK.
Příští jednání VK plánované na 6. 11. 2018
Zápis VK - viz. příl. č. 2
Komise speciálních sportů - p. Spolek
-přednesena informace o výsledcích MS Agility
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Zástupce chovatelských klubů – MUDr. Bočanová
Informovala o otevřeném závodu plemen s možností zadání titulu CACIT s výjimkou NO+BO - 6. - 7. 9.
2018 areál SK Strančice. Letos poprvé proběhla akce jako dvoudenní, zúčastnilo se celkem 33
jedinců, z toho v kategorii IPO 3 26 jedinců (7 v přidružené kategorii IPO 1). Nastoupilo 10 rotwejlerů
(RTW Cup) 8 dobrmanů (MR dobrmanů) 5 boxerů (Justitzův memoriál), 2 erdelteriéři a 1 velký knírač.
Závod proběhl bez závad, na vysoké organizační úrovni. Celkovým vítězem se stala Ing.Pavlína Fialová
s RTW Funny Falko Bonnapo se ziskem 280bodů a titulem CACIT, CACT. Celkově druhá se umístila
Alena Santusová s RTW Greif Nivanus (275b., res CACIT, res CACT) a třetí Pavel Pluhař s DB Idar
Gumby (270b)
Organizační komise - p. Melichar
-pokyny k členské základně 2019 - bude jednáno
Revizní komise - pí. Roškotová
-Revizní komise prověří průkaznost a platnost zaslaných dokladů ZKO České Budějovice Planá - trvá
K bodu 4: Ze zápisů kolektivních členů
-doručeno sdělení usnesení Prezidia KCHK a následně odvolání p. Škubala proti usnesení Prezidia
KCHK - věc je záležitostí chovatelského klubu
K bodu 5: Pokyny ke zpracování podkladů členské základny ZKO na rok 2019.
PČKS obdrželo návrh pokynů a tiskopisů k hlášení členské základny na rok 2019 zpracované
pracovníky sekretariátu ČKS. Projednáno - bez připomínek - schváleno - viz. příl. č. 3 a) b ) c)
K bodu 6. Upřesnění plánu hlavních akcí na r.2019 - důležité termíny.
-

VH ČMKU
MS FCI IGP FH
MVP Praha
MVP Praha

16.3.2019 - TOP hotel Praha
10. -14. 4.2019 Horní Bříza
20. - 21. 4. 2019
30.11.2019
1. 12. 2019

-

Sportovní akce - budou doplněny

-

VIII. Sjezd ČKS

7.12.2019

K bodu 7. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2019, příprava rozpočtu VIII. Sjezdu ČKS
Před jednáním byl členům PČKS zaslán návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh vychází z podkladů
roku 2017 a části roku 2018. Současně upozornil tajemník na případné projednání návrhů rozhodčích
a VK na zvýšení náhrad na cestovné a posudečné, tak aby mohlo být předloženo k přijetí závěrů
Plénem ČKS a následně případně projednáno PČKS. Podklady zašle předseda VK obratem, aby mohlo
být přiloženo k pozvánce na jednání Pléna ČKS s ostatními podklady rozpočtu. Dílčí střediskové
výsledovky za období leden až říjen 2018 budou zaslány dodatečně.
Výdajová část rozpočtu je navýšena akcemi, které se uskuteční pouze v příštím roce ( označeno
barevně ). Předběžný návrh rozpočtu VIII.sjezdu - viz. příl. č. 5
Pokud by byly schváleny změny, promítly by se do návrhu rozpočtu 2019.
Návrh rozpočtu ČKS na rok 2019 - viz. příl. č. 4
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K bodu 7. Sekretariát - organizační a různé.

-Nové ZKO: Třebíč Bažantnice - KV Vysočina - schváleno
Dolní Újezd - KV Olomouc - schváleno s podmínkou odstranění nedostatků
-schválen návrh STČ KO na udělení bronzové plakety pí. Tomsové - ZKO Unhošť
-Projednání žádosti o přijetí spolku (coursing) do ČKS - zamítavé stanovisko, není v náplni
činnosti našich subjektů - doporučeno obrátit se na dostihovou komisi ČMKU. Odpověď
předseda - splněno
-námět na zvýšení odměn na MR stopařů odloženo na další jednání P ČKS v prosinci v rámci
úprav náležitostí na rok 2019
-zvážit možnost vyhodnocení reprezentace (organizačně a technicky).
Usnesení:
216/18- zkušební řád IGP - potvrzeno vytištění do konce měsíce října - stanovena cena 30,- Kč /ks
258/18- Komise mládeže připraví kritéria k celoroční soutěži mládeže a juniorů.
259/18- Nejnižší věková hranice pro účast na TTM je dovršených deset let, před zahájením TTM.
260/18-úprava směrnice č. 9 - v případě startu na VS v různých kategoriích mládeže je nutné
postupovat od nižší k vyšší (ZVV1 - IPO2, ZVV2 / FPR1 - FPR3), v případě splnění limitu vyšší kategorie
nelze na další VS startovat v nižší. V platnosti zůstává možnost výběru kategorie pro start na MR.
261/18 - P ČKS rozhodlo o dodatečném zaslání 4 ks pohárů pro Mistry ČR v BVK v kategoriích, ve
kterých zvítězili zahraniční účastníci ( získali poháry označené jako Vítěz příslušné kategorie )
262/18- na základě závěrů ze školení pracovníků členských subjektů k problematice registraci
pobočných spolků a zapsaných spolků dne 18.10.2018 musí kolektivní členové DOPLNIT - do svých
stanov i zajišťování sportovní činnosti - jinak jim nebude možno poskytovat dotace nebo příspěvky
na činnost ( prozatím by postačilo doplnění do účelu v rejstříku na portálu justice - viz vzor ČKS
IČO 00550019 )
263/18- na základě návrhu VK po splnění podmínek schváleno jmenování rozhodčího I. třídy Petra
Tůmu
Ukončeno v 19:40 hodin
Zapsal: Šiška Ondřej

!!!!! Jednání Pléna ČKS 19.11.2018 se uskuteční v sále č.1., vstupní hala č.I.
- výstaviště PVA Expo PRAHA , Praha 9, ul. Beranových, od 15,00 hodin.

Přílohy :
1/ Zápis KM ze dne 10.10.2018
1a/ Zpráva z MR mládeže stopařů 2018
2/ Zápis VK 9. 10. 2018
3a) Pokyny k členské základně 2019
3b) Aktualizace údajů ZKO
3c) Tiskopis hlášení nových a přecházejících členů
4/ Návrh rozpočtu ČKS na rok 2019
5/ Předběžný návrh rozpočtu VIII. sjezdu ČKS
6/ Návrh odměn pro rozhodčí a figuranty
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