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Zápis Pléna ČKS  29.3.2011                             Zápis č.  12   /   2011            

z jednání  Pléna ČKS v Praze dne 29.března 2011, Dům odborů Praha 3 . 

 

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

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

                    MUDr. Bočanová, Ing. Brázdová, Brothánková M., Cach Oldř.,   

                    Daušová Z., Morávek Jos., Hodek Jar., Huniadvari Frant., Janda J.,                    

                    Kaskoun V., Ing.  Kohout, Králíčková J., Kříž J., Lasík J., Mellar K.,  

                    Nováková D., Ing. Petrů, Rezková A., Růžička J., Ing. Skoupý,  

                    Ing. Strouhal, Susková E., Škubal J., Štýbr J., Tvrdík J., Vala Roman ,  

                    Vyčítal P.,   

                    ( celkem přítomno 36 ze 48 pozvaných ) 

 

Omluveni : Dr. Cestrová, Kouřil Jos.,Kudrnáčová J., Kunc. L.,  Ing. Ulč, Vetterlová L.,  

                    MVDr. Hod M.,                                  

Přizváni   : Roškotová Blanka ,  Šiška Jiří ,  

                   Ťujík Břetislav-k jednání o ZŘ malých plemen  

   

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

program  schválen bez připomínek.  

 

K bodu 1: Kontrola usnesení  

  Předseda provedl kontrolu usnesení od minulého plenárního zasedání - viz.příl. č. I.  

 

Z minulého zápisu PČKS.  

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

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 – trvá  

-Sborník – bude jednáno  

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

 CMC  p. Kejř k odstranění závad    

380 /10-ZŘ malých plemen - bude jednáno  

384 /10-TTM -termín  doručení přihlášek od KV ČKS včetně úhrady do  31.5.2011- 
  trvá - sekretariát zpracuje aktuální přehled počtu mládeţníků v KV a zašle pí. Skalické ke  

  zpracování počtů účastníků jednotlivých KV ČKS  

375/11-Sborník - je dokončen, schváleno udělení pravomoci PČKS k provedení posledních  

 úprav před tiskem    

-trvá  dořešit poţadavek 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 adeptů na funkci rozhodčí I.+ II.tř. proběhne  2.4.  v  Čes. Budějovicích (lektoři 

Všeselka, Ťujík, Šmolík) – přihlášeno 12 adeptů 

-zkoušky nových rozhodčích předběţně  11. – 12. 6. 2011  -  dořeší nová VK 

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

upřesněno novou VK) 

   

K bodu 2. Z jednání orgánů a komisí . 
Rada Sdružení SS ČR-   p. Šmolík  

-informoval o veřejné rozpravě k zákonu o podpoře sportu v ČR, která proběhne 14.4.11  --  
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 situace v podniku Sazka je nepřehledná, informace se různí, skutečnost ukáţe další vývoj , 

 jako zdroj příjmů pro sport zřejmě Sazka skončila  

 

  

ČMKU- informace z VH ČMKU  12.3.2011  pí. Nováková, p. Karban 

-za ČKS účast 71 delegátů ( delegováno 72)  

-přednesena informace o výsledku voleb PČMKU a DR  

-upozorněno na poţadavek na nahlášení zástupců do komisí ČMKU (prozatím projevil zájem 

p.Janda do komise rozhodčích) 

Komise pro pracovní psy FCI 12.3.11 v Rheine- – informoval p. Šmolík 

-seznámil s předběţnou informací zaslanou Ing.Šverákovou, přesný zápis bude rozeslán 

 elektronicky  

-Ing. Šveráková bude přizvána na příští jednání   

-na komisi představeno MS FCI 2011 v Německu – vzory předmětů budou předloţeny VK  

-komise projednávala návrh pravidel pro jmenování mezinárodních rozhodčích výkonu – 

 bude předloţeno předsednictvu FCI  

-nové znění zkušebního řádu IPO bude projednáváno gen. zasedáním 13.-14.4.11 v Římě 

-ME IPO FF se uskuteční 12.-16.10.2011 v rakouském  Judenburgu 

-FCI nebude nadále vydávat magazín tiskem, ale výhradně na internetových stránkách FCI   

Organizační komise – p. Melichar . 

-přednesl informaci o jednání kárné komise ve věci kárných opatření  ZKO Ţatec v Ráji  a   

 Truksa Milan, informoval, ţe v souladu s platným řádem nelze kárně stíhat ZKO, bude  

 projednáno příštím PČKS  

-jednání kárné komise v případu Milan  Truksa bylo přerušeno,kárnou ţalobu je nutno  

 upřesnit v souladu s platnými řády a stanovami ČKS  

-v diskusi k jednání kárné komise vystoupila zástupkyně kárně stíhaného M. Truksy pí.  

 Susková  s tvrzením, ţe několik argumentů , které předloţila na uvedeném jednání kárné  

 Komise, nebylo uvedeno do zápisu tohoto jednání – pozn. právě na základě připomínek  

 zástupkyně byl zápis upraven a toto opravené znění svým vlastnoručním podpisem  

 a tedy i správnost údajů  uvedených  v zápise jmenovaná potvrdila, na závěr jednání  

 se kárně obviněný M. Truksa odmítl podepsat a místo podpisu do zápisu vlastnoručně zapsal  

 ţe není členem ČKS  

 ( pozn. sdělení ZKO Ţatec v Ráji bylo sekretariátu ČKS doručeno v den jednání pléna  

 29.3.11,  členská legitimace ČKS nebyla vrácena  

-současně vzaty na vědomí informace, ţe se kárně obviněný vzdal funkcí v KV ČKS  

 a ukončil i svá členství  v chovatelských klubech ČKNO a CMC  

-účastníci jednání byli informováni o sumarizaci podkladů k podání trestního oznámení , 

 všem , kdo byli vyplaceni na akcích pořádaných ZKO Ţatec v Ráji v období 2007- 

 2010 byly zaslány kopie dokladů k potvrzení převzatých finančních prostředků - současně  

 bylo upozorněno, ţe vzhledem ke skutečnosti, ţe členkou pléna je zástupkyně kárně  

 stíhaného, nebudou konkrétnější informace předloţeny    

  

-v této souvislosti upozornil p. Melichar, ţe řada ZKO nedodrţuje ustanovení stanov a řádů 

 ČKS a v případech  např.ukončení členství - organizační komise zpracuje upozornění do  

 příštího INFO 

Komise mládeže - pí. Skalická   

-informace předloţena písemně, byla dopracována ustanovení Sborníku 

-VS se průběţně připravují  

-účast na VS mládeţe bude zřejmě v letošním roce niţší   
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Zápis Pléna ČKS  29.3.2011                              
Komise speciálních sportů – p-.Spolek  

-kluby organizují bohatou činnost, viz weby jednotlivých spec. sportů 

-nedaří se prozatím  sjednotit podmínky pro instruktory a rozhodčí a jejich přípravu,  

 jmenování a přezkušování – z tohoto důvodu poţádána VK o pomoc  

Chovatelská komise p. Karban 

-chovatelské kluby organizují činnost podle svých vlastních normativů vycházejících  

 z řádů FCI a ČMKU  

-zdůraznil , ţe je třeba sledovat zejména zdraví v chovech plemen  

-ke zlepšení úrovně chovu by přispělo zvýšení jednotnosti posuzování rozhodčích , případně  

 zorganizování semináře pro zástupce chovatelských klubů se specialisty v oblasti genetiky  

-v této souvislosti upozorněno na nutnost předložení návrhů do komisí ČMKU, případné  

 návrhy je nutno zaslat tak, aby byly doručeny sekretariátu nejpozději 10.4.2011  

405/11-schváleno jmenování zástupce do komise rozhodčích ČMKU - p. Janda 

  

Revizní komise – pí. Roškotová.  
 -novelizované pokyny byly odeslány pořadatelům akcí, nutnost úpravy textu smlouvy  

  s odkazem na ustanovení pokynů MŠMT pro rok 2011 a platné zákony. 

 

K bodu 3. Z jednání KV ČKS a kolektivních členů . 

  Písemně byly předloţeny zápisy jednání KV ČKS:  

 

Moravskoslezský 26.3.2011a zápis konference 22.1.2011 

Olomouc 19.2.2011 

Zpráva o činnosti Plzeňský  

 

K bodu 4   :  Kooptace předsedy  VK ČKS. 
406/11-Předseda ČKS seznámil přítomné z důvody  kooptace nového předsedy VK do PČKS.  

Vzhledem  k rezignaci M. Pejši  na funkci předsedy VK ČKS  z osobních, rodinných a 

pracovních důvodů projednalo předsednictvo návrhy VK na obsazení funkce předsedy VK. 

Návrhy VK nebyly schváleny, usnesením předsednictva ČKS byl většinou hlasů schválen p. 

Hodek. Z tohoto důvodu je předkládán  tento návrh plénu ČKS k projednání a schválení. Po 

diskusi bylo provedeno hlasování členů pléna na obsazení funkce předsedy VK. Hlasováním 

21 pro, 8 proti a 3 se zdrţeli, byl kooptován do PČKS jako předseda VK p. Jaroslav Hodek.  

 

K bodu 5. Výsledovka ČKS 2010. 

  Členům pléna ČKS byla elektronicky zaslána výsledovka hospodaření ČKS za rok 2010. 

Hospodaření ČKS za rok 2010 skončilo  ztrátou ve výši 1.767.185,12 Kč. Na ztrátě se 

podílely zejména : dostavba domu v Jihlavě ( 895.000,- ) sportovní akce a programy ( veškeré 

dotace a příspěvky byly o částku  844.000,- niţší, neţ se předpokládalo ) , MVP – 363.000,- 

ztráta byla zaviněna niţším počtem přihlášených psů, nekonáním podzimní MVP, na které je 

vţdy vyšší počet přihlášených a tedy i vyšší příjem)  a odpisy majetku ve výši 758.000,- Kč . 

Výsledovka vzata na vědomí.  

 

K bodu 5. Rozpočet ČKS na rok 2011 .  

407/11- členům pléna ČKS byl elektronicky zaslán nový návrh rozpočtu rozšířený o čerpání 
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jednotlivých komisí a kolektivních členů v celkových nákladech 18.995,- Kč .(v tisících) 

Předpokládané příjmy jsou ve stejné výši, rozpočet se předkládá vyrovnaný. Rozpočet 

schválen bez připomínek všemi hlasy.  

 

K bodu 6 : Zkušební řád malých plemen . 

380 /10-výcvikovou komisí byl pověřen dopracováním připomínek p. Ťujík, který seznámil 

přítomné s důvody úprav původních zkoušek malých plemen v ustanovení NZŘ. Po diskusi, 

(konkrétní zásadní návrhy na změny nebyly předloţeny), byl návrh tak, jak byl zaslán členům 

pléna, schválen ( hlasování 30 pro, 3 se zdrţeli ), platnost  od 1.1.2012 po potvrzení ÚKOZ . 

Dát na vědomí MSKS – sekretariát. 

 

K bodu 6 :Různé.  
-neschválena ţádost ZKO Zašová   o příspěvek 40.000,- Kč na odvodnění ploch ZKO  

 dopis sekretariát  

-ČKNO respektuje oznámení o kárném opatření ČKS ve věci p. Truksy- dopisem ze dne  

 8.3.t.r.  

-stíţnost p. Krupaře – ZKO Most Rudolice  řešení KV Ústí – p. Kejř 

-stíţnost p.Boučka – ZKO Kácov , k řešení KV STČ – p.Melichar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Příl.   č.    I. Kontrola usnesení od min. pléna 3.12.2010                

          č.   II. Rozpočet ČKS na rok 2011     

           

 

Ukončeno 20,45      zapsal :    Šiška 


