
Zápis PČKS  17.2.2011                              Zápis č.  11  /   2011           

z jednání   P ČKS v Praze dne 17.února  2011, U Pergamenky 3, Praha 7 . 

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

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

Omluven  : Pejša  M.,                                  

Přizváni   : Roškotová Blanka ,  Šiška Jiří .  

   

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

program jednání doplněn o samostatný bod - Resignace p. Martina Pejši. Program s doplňkem 

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 - nová urgence - dopis tajemník       

-rozeslání  „Sborníku “   bude  dokončen po dodání materiálů od I.Skalické 

-pasportizace majetku ČKS předána - splněno 

-akce  CACT na rok 2011 - splněno - potvrzeno ČMKU- zveřejnit na webu samostatně     

-vyúčtování VS v Třebíči 30.4. - 2.5. t.r. , některé nedostatky odstraněny  převzal  předseda  

 CMC  p. Kejř k odstranění závad    

379 /10-v plánu akcí neuvádět  místo konání MČR IPO 2011 - splněno  

380 /10-ZŘ malých plemen - bude jednáno  

381 /10-reprezentační druţstvo  na MS  stopařů FCI nahlášeno, noclehy objednány i uhrazeny   

382 /10-akce CACT - nahlašování trvalý  úkol  

-návrh podmínek pro  jmenování do funkce mezinárodního rozhodčího za VK ČKS- splněno  

 předloţí Ing. Šveráková na březnovém jednání komise  

383 /10-příspěvky na činnosti  ZKO- pořadatelských akcí v roce 2010 splněno  

-nová kategorie Juniorů podle  ZVV3  - kategorie juniorů otevřena  na VS i na MČR ZVV3   

 - podmínkou je splnění limitu zkoušky ZVV 3 (na MČR minimálně 3) 

384 /10-k TTM –  termín  doručení přihlášek od KV ČKS včetně úhrady do  31.5.2010-trvá 

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

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

náklady  

-ZKO Ţatec a M. Truksa – bude jednáno   

-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   

375/10-k návrhu - dopracování finančního rozpočtu - podklady k návrh fin. rozpočtu předala 

pí. Skalická - KM   

386/10-k  VH ČMKU bude jednáno  

387 /10-plakety ČKS  odeslány příslušným KV  

388/10- zásady pro schvalování rozpočtů pro akce 2011 - bylo zveřejněno v INFO 3/2010  

378/10-dopis předsedovi Moravskoslezského dobrman klubu- odeslán  

389 /10-spolupráce v oblasti sponzorství s firmou CoLin – zatím bez bliţších informací  

  

K bodu 2 : Rezignace p.Pejši na funkci předsedy VK ČKS. 

-M. Pejša rezignoval na funkci předsedy VK ČKS  z osobních, rodinných a pracovních  

 důvodů, součansně  navrhl jmenovat novým předsedou jednoho ze členů  stávající VK  ČKS  

 p.. Ťujíka Břetislav m. s.   nebo p. Veselka Petr. Po diskusi ţádný z uvedených návrhů nebyl   

 akceptován - schválen . Zpráva p. Pejši viz příl. č. I.  
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391/11-většinou 5ti hlasů schváleno navrhnout do funkce předsedy p. Jaroslava Hodka, 

 předseda ČKS předloţí návrh předsednictva jednání Pléna ČKS dne 29.3.2011,současně   

 usneseno,ţe do doby schválení nového předsedy VK, bude VK zastupovat v PČKS p. J.   

 Vychodil   

následně projednány návrhy ze zasedání VK  15.2.2011 :  

380 /10- ke zkušebnímu řádu malých plemen - po zváţení VK doporučuje kompromisní návrh  

 projednat s předsedou klubu chovatelů kníračů a zpracovavatele připomínek obou stran   

 ,za předpokladu, ţe dojde k dohodě,  p.Ťujíka,přizvat,aby návrh v konečné verzi přednesl na   

 Plénu ČKS konané v březnu-pozvání sekretariát  

-Sborník je téměř hotov, p.Veselka provede konečné úpravy - předpoklad schválení na  

 Plénu ČKS v březnu 2011 - členům pléna s pozvánkou - sekretariát  

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

392/11-schválen návrh VK dodatečně delegovat pomocné rozhodčí 1. tř s aprobací na  

 MZŘ  na výběrové soutěţe pro MS FCI a MČR IPO, taktéţ pro MČR IPO pro oddíl  

 „B“.Současně schválena výše odměny  částkou  500,-Kč/den a úhrada cestovného - na web  

 a  pořadatelům - sekretariát   

393/11-schválen návrh VK vyslat sportovní komisaře na následující akce (odeslat delegaci ) 

                                           - TOP 15 - Staňkov - p. Vl. Nedvěd m. s. 

      - MM ČKNO - Mrákov - p. Vl. Nedvěd m. s. 

                                           - MČR BO – Třebíč – p. J. Vychodil 

 Náleţitosti a odměny stanovené pro sportovní komisaře. 

394/11-na základě návrhu VK se budou  psům bez PP  do  VK bude zapisovat pouze  

 úspěšně splněné zkoušky  

 395/11-na základě návrhu VK schváleno zvýšení startovného na VS stopařů – 500,- Kč /1VS  

-na web a do INFO – sekretariát  

-k ţádosti p. Spolka o uspořádání školení a následné přezkoušení instruktorů výcviku. Dle  

 uvedených poţadavků VK je schopna toto školení + zkoušky zajistit, je jen potřeba určit  

 konkrétní datum, místo a počet uchazečů. 

-seminář pro přípravu adeptů pro rozhodčí 1.a 2. tř. se uskuteční 2. 4. 2011 v Českých  

 Budějovicích (budou osloveni i ti, kteří se v loňském roce nezúčastnili)   

-zkoušky nových rozhodčích - 11. – 12. 6. 2011 – předpoklad taktéţ v Č.Budějovicích             

 (cca 6 adeptů z JČ kraje ) – dořeší nová VK 

-MVDr. J. Glisníková se zúčastnila školení rozhodčích v jihočeském kraji - můţe posuzovat  

 zkoušky v r. 2011 – do seznamu a do INFO – sekretariát  

-VK aktualizovala seznam mezinárodních rozhodčích – zasláno a nahlášeno na ČMKU 

-VK provedla konečné rozdělení účastníků na jednotlivé VS – změna – místo M. Hořejšího  

 (náhlé úmrtí) bude soutěţit manţelka ing. Jana Hořejší 

 VK provedla  změnu termínu závěrečné TOP 15 pro výběr na MS FCI  na termín 21.5.2011 

 ( s ohledem na výjezd reprezentace BO na MS ) 

-termíny jednání VK 2011 : 15.2.,  5. 4. ; 17. 5.; 14. 6.; 13. 9.; 11. 10.; 22. 11.; 6. 12. 

-rozhodčím Ing. Petrů a Skálovi – uděleno napomenutí ze nedodrţování ustanovení ZŘ 

 na zkouškách z výkonu  

396/11-VK doporučuje čipování psů BPP na akcích i kolektivním členů ČKS 

 na základě návrhu pí. Skalické  

-schválena delegace figurantů 1.třídy konkrétním Krajským výborem  na Otevřené krajské  

 přebory se zadáním titulů CACT - vzhledem k tomu, ţe finanční   náklady nese   

 plně pořadatel - tedy KV. Platí pouze nutnost delegace rozhodčích 1.třídy VK ČKS. 
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-povinnost zájemce přikládat se ţádostí o konání akce (VS, MR) Rozpočet akce – doplnit do  

 INFO 2/2011 pro akce 2012  

 

K bodu 3. Z jednání orgánů a komisí . 
Rada Sdružení SS ČR- další jednání od posledního zasedání PČKS neproběhlo, p. Šmolík  

 informoval o nejasné situaci ohledně podniku SAZKA a celkově o problémech 

 získat informace o předpokládané výši dotací ze státního rozpočetu na rok 2011  
 

 

PČMKU- informace ze zasedání 18.1.11 pí. Nováková, p. Karban 
Zápis PČKS  17.2.2011                               
-příprava VH 12.3.  

-konstatováno zaslání zbytečného  mnoţství naprosto nepotřebných podkladů delegátům a  

 zároveň naprosto nevypovídající informace u finančním  hospodaření ČMKU. 

 K tomu usneseno: pí. Nováková poţádá o zaslání podrobných informací o jednotlivých  

 dílčích poloţkách účetnictví, tak aby bylo moţno si udělat představu o jednotlivých  

 střediscích a jejich příjmech a výdajích  

-na ČMKU probíhá personální audit, výsledek by měl být znám do VH  

-poslední jednání PČMKU před VH se uskuteční 18.2.2011  

-úkoly pro delegáty ČKS na VH – Nováková, Karban 

 

Organizační komise – p. Melichar . 

-informace o zaslání kárné ţaloby ZKO Ţatec v Ráji a M. Truksovi 

397/11-projednána stíţnost p. Truksy a ZKO Ţatec v Ráji – stíţnost je neoprávněná , 

 v obou případech je postupováno v souladu s uzavřenou smlouvou a směrnicemi ČKS  

-dopis předseda  

398/11-schváleno sloţení kárné komise . Mgr. Velík, Ing,. Šmíd, Vlad. Nedvěd  

-jednání se uskuteční v týdnu po VH, tj. po 14.3., v týdnu před tímto datem -  příprava  

 materiálu na sekretariátu ČKS  

398/11-současně na návrh předsedy org. komise schváleno, po prozkoumání dřívějších   

 vyúčtování  a dopracování všech podkladů, podat trestní oznámení    

Komise mládeže - pí. Skalická    

-předán plán zasedání KM a rozpočet ve výši 454.000,- Kč 

-pí.Skalická upřesní materiály ,týkající se nových soutěţí v kat. mládeţe a juniorů do  

 Sborníku a zašle p. Veselkovi obratem  

-k reciproční účasti na TTM u nás a v zahraničí – ve smyslu min. usnesení nerealizovat, 

 pozvat pouze účastníky na MR mládeţe z Rakouska a Švýcarska na základě reciprocity 

-dotaz k 385 /10-současně usneseno-zahraniční akce nebude ČKS zajišťovat na základě   

 reciprocity – upřesněno ( TTM ano, soutěţe mládeţe ne ) 

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

-dotaz k odměně za MR mládeţe stopařů v Albrechticích - odměna max. 4.000,- Kč.   

Revizní komise – pí. Roškotová.  

 -ve spolupráci s p. Karbanem a sekretariátem jsou zpracovány novelizované pokyny včetně   

 podkladů návrhů rozpočtu na akce 2011 tak, aby byly vytvořeny max. podmínky   

 k jednoduššímu zpracování i následné kontrole RK. 

 

K bodu  4 - Návrh finančního rozpočtu ČKS na rok 2011. 
375/10-k návrhu rozpočtu 2011 byly předány podklady KM  a CHK  
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K bodu  5: Informace z KVČKS a kolektivní členů. 

StČ  - zápis ze dne 12.2. 
-stav účtu a pokladny, 

-upřesnění kalendáře sport. akcí 2011 doplněn o CACT ZVV 3 

-příprava zkoušek a prolongace figurantů 26.3.11 v Berouně  

-informace z jednotlivých částí KV  

Klub chov. kníračů zápis 22.1.11 

-hospodaření v roce 2011 

-informace o stavu ZŘ malých plemen  

-časopis Knírač 

-příprava Konference klubu 26.11.2011 v Pardubicích  

Český klub NO – zápis 30.1.2011 

-rozpočet 2011 

-rozšíření standardu od 1.1.2011 o dlouhosrstou varietu  

-značení v PP – krátká a střední  

-upozorněno na start p. Skokana na VS pro MČR IPO 

  (Sekretariát vznese dotaz na ČKNO, zda bude Klub respektovat opatření ČKS vůči   

  p.Truksovi o pozastavení soutěţní činnosti, jedině v tom případě by přihláška p.Skokana na  

 VS ČKS nebyla akceptována, neboť jeho trest je definován pouze v rámci ČKNO) 

-písemný poţadavek o dotaci 80.000 na MR KNO – bude řešeno s ostatními poţadavky 

 po potvrzení částky ze st.rozpočtu  

-přílohou aktualizované podmínky chovnosti  

K bodu 6 :Různé.   

399/11- ve smyslu novelizovaných Stanov ČKS schválen nový Jednací řád ČKS s platností od 

17.2.2011 – viz příl. č. II. ( dát na web - splněno) 

-poţadavek p. Kejře na průběţné doplňování pokynů pro posuzování – schváleno, 

 Návrh na úhradu cestovného u akcí mládeţe – neschváleno 

400/11-neschváleno poskytnutí adres a kontaktů na předsedy ZKO ČKS  na web Seznamu  

-nové ZKO  :  Brantice, Chlumec u Rybníka , Třebíč  

-schválena změna názvu ZKO - Krásná Lípa na Krásná Lípa Natura,   

-zrušena ZKO Stříbrná Skalice pro malý počet členů   

-návrh na uspořádání NV v lednovém termínu – Praha 2012 - nebyl schválen  

-tajemník informoval o spolupráci s časopisem Psí sporty –akce Psí sportovec roku  

401/11-potvrzeno původní přijetí občanského sdruţení Český pes jako kolektivního člena  

 ČKS – dopis sekretariát  

402/11-ţádost Českého klubu Jagdteriérů  se sídlem v Plzni za kolektivního člena ČKS – 

schváleno přijetí jako sportovního klubu- s ohledem na pozastavení přijímání nových členů 

 PČMKU nelze prozatím vyhovět poţadavku vedení plemenné knihy plemeni  

403/11-ţádost Klubu výcviku malých plemen o přijetí za kolektivního člena ČKS – 

neschváleno, ustanovení stanov je v rozporu se stanovami ČKS – ustanovením stanov mimo 

jiné klub plánuje jmenování a školení rozhodčích pro posuzování malých plemen – dopis 

sekretariát  

-oprava ceníku platného od 1.1.2011 – potvrzení o výb. chovu NO  základ 120,- cena s DPH   

 132 Kč - opravený ceník příl. č. III. 

 

Příl.  č.    I.  Zpráva p. Pejši.             

         č.   II.  Jednací řád ČKS platný od 17.2.2011  

         č. III.  Opravený ceník  

 

Ukončeno 20,45      zapsal :    Šiška 


