
Zápis PČKS  14.12.2010                              Zápis č.  10  /   2010          

z jednání   P ČKS v Praze dne 14.prosince 2010, U Pergamenky 3, Praha 7 . 

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

                    Nováková I., Spolek Zdeněk, ,  Vychodil Jiří,  Skalická I.,     

Přizváni  :  Roškotová Blanka ,  Šiška Jiří .  

   

   Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných.  Předloţený 

program jednání schválen bez připomínek.  

 

K bodu 1: Kontrola usnesení  

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

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

373/10-smlouva o spolupráci s firmou Mars Czech s.r.o. -  v jednání  

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

 bez reakce     

-trvá  rozeslání  „Sborníku “   k připomínkám členům VK, KM, PČKS, následně členům   

 pléna, předpoklad  schválení na březnovém zasedání pléna ČKS 2011  

-doplnit  pasportizaci majetku ČKS a předat sdruţení  do 31.12.2010 – zodpovídá tajemník  

-akce  na rok 2011 se zadáním CACT nahlásit  do  31.12.2010 - zodpovídá tajemník  

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

 smlouva,  původní  vyúčtování , zaslané po urgencích, vráceno po RK 6.10. předseda CMC  

 p. Kejř zajistí řádné vyúčtování   

379 /10-v této souvislosti rozhodnuto v plánu akcí neuvádět  místo konání MČR IPO 2011 

 

K bodu 2: Zprávy z orgánů.  

Rada Sdružení sportovních svazů ČR  - další jednání  se uskuteční aţ v roce 2011 

PČMKU – další jednání se bude konat 21.12.2010  
  

 K bodu 3: Zprávy z komisí.  

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

380 /10-ZŘ malých plemen ,  novelizace neschválena - po diskusi bude  znovu ZŘ 

 připomínkován -  původní jmenovaná komise rozšířena o J. Hodka a zástupce KCHK   

-trvá uskutečnění kursů pro instruktory a rozhodčích  Klubů  spec.výcviku -  všeobecná  

 část zkoušek ( p.Spolek dodá soubor témat, kterých by se měly kurzy dotknout) 

-VK na jednání 9.12. provedla delegaci rozhodčích na svazové akce na základě výsledků 

semináře ve Volenicích ( účast 25 rozhodčích ) 

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

381 /10-na základě výsledků MR stopařů schváleno sloţení reprezentačního druţstva na MS  

 stopařů FCI, zvýšen počet na 3 startující- Lasík, Ťujík, Kovač, náhr. Zemanová-nahlášení  

 sekretariát – ved. výpravy Bř. Ťujík   

382 /10-akce CACT (krajské soutěţe) je nutno napříště předkládat spolu s ostatními 

poţadavky do termínu 30.9. předchozího roku  

-na základě poţadavku komise FCI pro pracovní psy VK předloţí návrh podmínek pro  

 jmenování do funkce mezinárodního rozhodčího (do konce února 2011) 

-upřesněna formulace  tiskopisu přihlášky na VS a M ČR IPO 2011 – viz INFO-  příl. č. I.  
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383 /10-na základě zpráv hl. rozhodčích a doporučení VK schváleny příspěvky na činnosti   

    ZKO- pořadatelských akcí v roce 2010 takto : 

 Lukášov 8.5.- 5.000,-  , Opava 29.5. 5.000,-  ,  MR mládeţe Jablonec – 10.000,-,  

 VS Třinec 12.000,-  VS SP - Def. Laţany -  2.000,-  , Č. Budějovice -  3.000,- , Dolní Přím 

Probluz -  2.000,-  Chodov u KV -  1.500,- , Roţmitál p. Tř. 1.500,- , VS MR SP Staňkov 

13.000,-  

Ţatec v Ráji – není řádné vyúčtování  

 

Komise mládeže – pí. Skalická    

-zvýšení informovanosti na webu ČKS o akcích stopařů - trvá  

-nová kategorie Juniorů podle  ZVV3 – VK nedoporučeno - po diskusi rozhodnuto   

 umoţnit start mládeţníků juniorů při stávajících VS NZŘ konaných KV ČKS  a v případě ,   

 ţe bude dostatečný počet startujících juniorů ,  bude tato kategorie otevřena i na MČR ZVV3   

 - podmínkou je splnění limitu zkoušky ZVV 3 

384 /10-Tábor talentované mládeže – usneseno  

-účastnický poplatek stanoven na částku 3.000,- Kč za osobu 

-cestovné nebude hrazeno 

- příslušný KV ČKS uhradí za účastníky z kraje ( počet dle rozdělovníku) výše uvedenou  

 částku a přihlášku s počtem účastníků zašle na sekretariát ČKS tak, aby byla doručena do  

 31.5.2010 do přihlášky uvede i moţnost zajištění účasti náhradníků 

-pokud nebude naplněn počet stanovených účastníků některým KV , vyrozumí sekretariát  

 ČKS  KV ČKS s náhradníky , tak aby byl stanovený počet naplněn 

-jmenovité přihlášky účastníků zašlou KV ČKS přímo na pořadatele TTM 

385 /10-současně usneseno-zahraniční akce nebude ČKS zajišťovat na základě reciprocity, 

 v případě zájmu se mohou účastníci MR zúčastnit zahraničních akcí na vlastní náklady  

  

Revizní komise – pí. Roškotová.  

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

  prostředků poskytnutých ZKO 

-zásadní připomínky k vyúčtování MR mládeţe stopařů  

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 

-současně zdůrazněno trvat na dodrţení uzavřené smlouvy o vyúčtování VS stopařů v Ţatci 

 2010  

-RK poţádána o zpracování návrhu úprav stávajících pokynů k vyúčtování pro rok 2011 tak,   

 aby byly pro pořadatele srozumitelné a vyúčtování se nemusela, často opakovaně vracet   

 

K bodu  4 - 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, 
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K bodu 5. Valná hromada ČMKU 12.3.2011 . 

-informace  o přípravách I. Nováková, A. Karban  

386/10-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 ČKS a kolektivních členů :  

Počty delegátů KV ČKS. Praha 3, StČ 7 p.Melichar, JČ 3 KV pověřena zajištěním I. 

Nováková, Plzeň 3 – zaj. Karban , Karlovarský 1 zaj. KV, Ústecký 3 p. Kejř, Liberecký 

2 , Pardubický 3 - KV nezajistí , Vysočina 1, Zlín = Vychodil,  Moravskosl. 4  p. Mellar.  

Počty delegátů  kolektivních členů jsou v přiloţené tabulce. Příl. č. II.  

 

Delegáty  a odpovídající počet  náhradníků je nutno nahlásit včetně  adresy a telefonu nebo el. 

adresy na ČKS tak, aby došlo do 7.ledna 2010. 

 

K bodu 6 :Různé.   

387 /10-na základě návrhů KV ČKS schváleno udělení  plaket ČKS :  

Zlatá plaketa ČKS – Görgl Ladislav- ZKO Praha 5 Zbraslav  

Bronzová plaketa ČKS –Malý Jiří ZKO Praha 5 Zbraslav, Kralertová  Věra ZKO Pelhřimov , 

Ţalud Josef  ZKO Praha 5 Zbraslav, Vratislav Beneš ZKO Poděbrady 

388/10-v souvislosti s úspornými opatřeními a zjištěními RK při vyúčtování sportovních akcí   

 schváleny následující zásady pro schvalování rozpočtů pro akce 2011 :  

 Úhrady - příspěvky účastníkům VS a MR z rozpočtu ČKS na soutěže v roce 2011. 

Výběrové soutěţe mládeţe 

-startujícím bude poskytnuto stravné ve výši 60,- Kč 

-cestovné nebude hrazeno 

Mistrovství ČR mládeţe všech kategorií . 

-startujícím a doprovodu KV bude poskytnuto stravné ve výši á 144,- Kč / den 

-v případě předloţení dokladu o ubytování, bude startujícím a doprovodu KV uhrazeno  

 ubytování ve výši max. á 250,- Kč / noc 

-cestovné startujícím nebude hrazeno 

- počet doprovodu - z kaţdého KV ČKS max. 1 vedoucí , ale 1 osoba na nejméně 3 startující 

Výběrové soutěţe a mistrovství dospělých . 

-cestovné nebude hrazeno 

-stravné ani příspěvek na ubytování nebude poskytnut 

-zveřejnění v INFO  sekretariát  

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

 ČKS na neposkytování dotací na sportovní kynologické akce chov. klubu- usneseno-zrušení  

 usnesení PČKS v uvedené oblasti reprezentace je moţné po splnění poţadavků na  

 reprezentaci ČR  - tzn. jmenování reprezentace na základě výsledků dvoustupňové soutěţe  

 v ČR , současně za podmínek dodrţování platných zákonů ČR, směrnice MŠMT ,řádů   

 ČMKU a usnesení ČKS-dopis předseda  

-nové ZKO StČ KV . Kořenice, Velká Dobrá  

-schválena změna názvu ZKO Hostinné na ZKO Rudník, s ohledem na katastr , na kterém  

 cvičiště leţí   

389 /10-předseda ČKS informoval o moţnosti spolupráce v oblasti sponzorství s firmou 

CoLin – PČKS schválilo uzavření smlouvy s připomínkou dodrţení zákona na ochranu 

osobních údajů ( jména a adresy členů ČKS ) 

Ukončeno:  21,00           

 Zapsal :  Šiška   

 

Příl.  č.    I.   INFO 3/2010          č.   II.  Počty delegátů kolektivních členů na VH ČMKU.  


