
Zápis Pléna ČKS  3.12.2010                               Zápis č.  9  /   2010       

z jednání   Pléna  ČKS ve Slaném dne 3.prosince 2010, Sportcentrum ATLAS . 

Přítomni  : Šmolík Jaroslav ,  Karban Antonín , Kejř Václav,  Melichar M., Pejša   M.,                                 

                    Nováková I., Spolek Zdeněk, ,  Vychodil Jiří, Bakrlíková M., MUDr.           

                    Bočanová, Ing. Brázdová, Brothánková M., Cach O., Grolbertová M.,     

                    Hodek J., Huniadvari Fr., Kaskoun V., Kohout Ing., Králíčková J., Lasík J.,  

                    Ohřálová M., Ing. Petrů, Susková E., Škubal J., Štýbr J., Ing. Ulč,  

Omluveni:  Skalická I., Janda Jiří, Kudrnáčová J., Nováková D., Ing. Strouhal, Vyčítal   

                    P., Volný Zd., Ing. Skoupý, Klub Obedience 

Přizváni  :  Roškotová Blanka ,  Šiška Jiří .  

   

   Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Vysvětlil důvod 

změny místa jednání, které souvisí se slavnostním pokračováním v rámci oslav 20 let zaloţení 

ČKS . 

 

K bodu 1: Kontrola usnesení  

  Předseda ČKS provedl kontrolu usnesení od minulého pléna - viz příl. č. I. 

 

K usnesení minulého PČKS:  

 

340/10-KASS  schválen jako chovatelský klub v ČKS 23.11.2010 – číselnou řadu vede   

 ČMKJ  

351/10-ZKO Roudnice n.L. MS FCI 2013-předloţení harmonogramu přípravných prací-trvá  

356/10-ve výběr. řízení na dodávku čteček – vybrána firma Maria Vet , po dodobu jednoho  

 roku bude garantovat dohodnutou cenu i pro ZKO a kolektivní členy ČKS – objednávka   

 v INFO   

367/10-příprava XI. Valné hromady ČMKU 12.3.2011 - bude jednáno .  

368/10-odvolání pí. Juřicové z EK PČMKU realizovala - EK zrušena, ek. otázky Ing. Klírová  

373/10-smlouva o spolupráci s firmou Mars Czech s.r.o. – distributor  krmení Pedigree , 

 týkající  se poskytnutí finančních prostředků pro rozvoj  - v jednání  

-urgence ČKS o zaslání důkazů  o provinění a kárném řízení členů KASS - odesláno -zatím  

 bez reakce     

-zpracován „Sborník“ - bude rozeslán k připomínkám členům PČKS, všech komisí, následně 

členům pléna, předpoklad  schválení na březnovém zasedání pléna ČKS 2011 

374/10-informace o rozesílání  1 x INFO vytištěné  a 2 x v el. podobě  , byla ZKO oznámena 

s pokyny pro evidenci čl. základny 2011  

-pokyny k registraci BPP zveřejněny a budou v INFO, čipy pouze ISO  

 

K bodu 2: Zprávy z orgánů.  

Rada Sdružení sportovních svazů ČR  - p. Šmolík,  zápis jednání 24.10.2010  

-jednání se zástupci ČSTV a SAZKA a.s. – bylo obnoveno soudní řízení s ČSTV 

-Sdruţení zvaţuje úpravu Stanov k přijetí nových členů  - zatím se řeší dohodami 

-schválen fin. rozpočet a plán práce SSS ČR  na rok 2011 

-opakovaně připomínka k pasportizaci majetku – změny nejpozději do 31.12.2010  

-schválen klíč pro dělení finančních prostředků od MF ČR mezi 16 svazů ( 50 % rovným  

 dílem mezi svazy, 25% na majetek, 25 % na čl. základnu ) - pro ČKS je klíč nevýhodný 

 PČMKU – pí. Nováková I.  
-na základě poţadavku PČMKU musí být akce  na rok 2011 se zadáním CACT nahlášeny do     

 31.12.2010  - zodpovídá tajemník  

-k VH  ČMKU  12.3.2011 - bude jednáno samostatně- 
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K bodu 3: Zprávy z komisí.  

Výcviková komise –  písemná zpráva p. Pejša – viz příl. č. II. 

-nový ZŘ IPO neschválen,  z tohoto důvodu zrušena účast našich zástupců na školení  

 rozhodčích FCI ve Španělsku  -MSKS vyrozuměn  

-ZŘ malých plemen ,  novelizace neschválena – na dopracování spolupráce p.Hodek  

  připomínky KV Praha předány VK  k zapracování – návrh  

-otázka změny NZŘ – připuštění malých plemen ke zkouškám bez omezení- schváleno  

 předseda VK -VK počítá s uskutečněním kursů pro instruktory a rozhodčí  Klubů  

 spec.výcviku – všeobecná část zkoušek  

-směrnice pro posuzování NZŘ- je VK rozpracována bude dokončena co nejdříve  

-tajemník upozornil, ţe není provedeno vyúčtování VS v Třebíči 30.4. 2.5. t.r. , k akci chybí i     

smlouva,  původní po urgencích zaslané vyúčtování vráceno po RK 6.10. - dosud bez reakce 

 

Komise mládeže – pí. Skalická omluvena- zprávu přednesl p. Šmolík- zápis KM 3.11.   

-vyhodnocení akcí mládeţe 2010- došlo ke zvýšení počtu účastníků 

-poţadavek na zvýšení informovanosti na webu ČKS o akcích stopařů 

-zpracován  návrh plánu na akce 2011 

-KM navrhuje otevřít v roce 2011 novou kategorii Juniorů podle  ZVV3  

-KM je pro zachování TTM , předloţen návrh na úsporná opatření - KM navrhuje  

 neproplácet cestovné a zvýšit příspěvek  na 2.500,- Kč.  

-otázkou zahraniční reciprocity pověřen p. Mellar  

 

Revizní komise – pí. Roškotová.  

-RK zasedání téměř kaţdý týden, aby byly provedeny revize vyúčtování finančních  

  prostředků poskytnutých ZKO 

k usnesení 373/10-na základě ověření, ţe faktury na finanční prostředky v celkové výši cca   

 3.100, doloţené ZKO Ţatec v Ráji se nenachází v účetnictví organizací, jejichţ jménem  

 měly být  vystaveny, usneseno  záleţitost předána kárnému ţalobci k zahájení kárného řízení 

 a po dohodě s právníkem podat trestní oznámení 

   

 

K bodu 4: Zprávy z KV  a kolektivních členů .  

 Jednotliví zástupci KV a kolektivních členů krátce informovali o dění ve své oblasti. 

ze zápisů:  
Středočeský KV – zápis jednání  27.11. 

-informace o krajské lize 

-přípravu plánu 2011 

-informace z okresů  

Moravskoslezský KV- zápisy 3.9. resp. 21.9. 

-rezignace p. Havránka na funkci předsedy KV - zastupováním pověřen p.Mellar  

-příprava plánu na rok 2011 

-informace ze zápisu PČKS  

-příští jednání 22.10.10 

-dodány veškeré materiály k ZKO Albrechtice  

Boxerklub  ČR -  zápis Výboru 5.11.2010 

-příprava Plenárního zasedání 2010 

-otázka pozastavení chovnosti psa zpětně od 15.9.2010  

-schváleny podmínky pro repre 2011  
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K bodu  5 - Návrh finančního rozpočtu ČKS na rok 2011. 
-návrh fin. rozpočtu zpracovaný předsedou a tajemníkem byl rozeslán se zápisem minulého  

 jednání PČKS jako podklad k dnešnímu jednání Pléna. Byl předloţen jako nevyrovnaný se  

 ztrátou 1.495.000,- Kč. Tajemník uvedl, ţe jsou nejasné příjmy na programy z MŠMT, tyto  

 nelze garantovat. Na základě připomínky p. Karbana usneseno.  

375/10-předloţený rozpočet schválen jako provizorní, rozpočet upravený dle výsledovky roku   

 2010, připraví a projedná dle předpokládaných příjmů a výdajů a dle návrhů komisí a   

 sekretariátu, PČKS do konce ledna 2010 tak, aby mohl být projednán a schválen na příštím    

 plenárním zasedání  ČKS- zodpovídá -  předseda, tajemník, předsedové komisí, 

 

K bodu 6. Valná hromada ČMKU 12.3.2011 . 

-informace  o přípravách I. Nováková, A. Karban  

-na plénu ČKS byly osloveny KV a kolektivní členové, aby se vyjádřily, zda na 100% zajistí  

 účast svých delegátů nebo náhradníků na příští VH - usneseno pověřit PČKS zajištěním  

 chybějících delegátů KV a kolektivních členů – rozhodnuto  pověřit PČKS jmenovat     

 delegáty na VH ČMKU   

 

 

K bodu 7:Různé.   

-z důvodu neplacení členských příspěvků a na základě informací, ţe ZKO nemá poţadovaný  

 počet 10 členů zrušeny registrace těchto ZKO :  AČR Grabštejn, Trhové Sviny, Ţatec Zátoč ,  

 Ledvice Elektrárna, Rumburk Město  

-informace o činnosti ZKO Chrastava - zaslat KV ČKS Libereckému 

376/10- upozornění pro chovatelské kluby – plemenná kniha bude na vrhy narozené  od  

 1.1.2011 akceptovat pouze čipy  odpovídající normě  ISO  ( ISO 11784 a ISO  11785  -  

 jedinci , na které bude chovatel vyţadovat vývozní PP – EXPOPRT PEDIGREE – vývozní  

 PP“ bude vydán pouze v případě, ţe pes bude od 3.7.2011 označen ISO čipem !!!!  

377/10-na základě splnění předepsaného počtu hospitací schváleno jmenování p. Václava 

Petráška rozhodčím výkonu I.tř. – jmenování p. Šmolík  

378/10-dopis předsedy moravskoslezského dobrman klubu o zrušení sankce předsednictva  

 ČKS na neposkytování dotací na sportovní kynologické akce chov. klubu-odpovědí pověřeno   

 PČKS 

-návrhy na vyznamenaní KV Praha a KV Vysočina – projedná příští PČKS  

-schválena nová ZKO – Nivy - KV Karlovarský  

 

 

Ukončeno:  19,20        

Zapsal :  Šiška   

 

Příl.  č.    I.  Kontrola usnesení od minulého pléna .  

         č.   II.  Zpráva předsedy VK, přednesená na jednání pléna 3.12.2010  


