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Zápis PČKS 12.4.2011                               Zápis č.  13   /   2011                       

z jednání  Předsednictva ČKS v Praze dne 12.dubna 2011 , U Pergamnky 3, Praha 7 . 

 

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

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

Přizváni   : Roškotová Blanka ,  Šiška Jiří ,  

                     

   

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

program  mimořádného jednání schválen bez připomínek.  

 

K bodu 1: Kontrola usnesení  

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  

-vyúčtování VS v Třebíči 30.4. - 2.5. m.r. , některé nedostatky neodstraněny, jejich odstranění   

 není reálné, schváleno zaslání doplatku do výše původního rozpočtu, bez odměny za akci  –   

 sekretariát   

384 /10-TTM -termín  doručení přihlášek od KV ČKS včetně úhrady do  31.5.2011- 

-aktuální přehled počtu mládeţníků v KV  zpracován – odeslán pí. Skalické a KV ČKS   

375/11-Sborník – trvá k provedení posledních  úprav před tiskem- materiál odešle členům 

PČKS p. Šmolík- případné připomínky zaslat elektronicky na předsedu  do 15.5.2011     

-trvá  poţadavek p. Spolka o uspořádání školení a následné přezkoušení instruktorů výcviku.   

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

  

K bodu 2: Výcviková komise  
408/11-na základě návrhu předsedy VK, schváleni další členové VK:  

 Ing. Karlas Stanislav ,  Ševčík Stanislav, Veselka Petr, Nedvěd Karel,  

409/11-schváleny pravomoci VK  - viz příl. č. I.  

410/11-nové znění zkušebního řádu IPO – překlad a vytištění – návrh zajištění VK  

 2.- 4.4. se uskutečnilo v Čes. Budějovicích školení adeptů na funkci rozhodčího výkon u I.tř.  

 -dodatečně  schváleno poskytnutí občerstvení účastníkům, zkoušky se uskuteční 11.-12.6.,  

 místo bude upřesněno VK 

411/11-PČKS pověřuje VK zpracováním podmínek  pro uvolňování mezinárodního  

 rozhodčího k posuzování akcí v zahraničí  -  p. Hodek (mělo by navazovat na pokyny z FCI)  

  

K bodu 3: Organizační komise – p. Melichar . 
-ZKO Ţatec v Ráji – pozastavena činnost - ZKO nemůţe pořádat do vyřešení výcvikové a  

 zkouškové akce  

-PČKS informovalo kárného ţalobce o skutečnosti ukončení členství  kárně obviněného  

 M.  Truksy -  s ohledem na ukončení členství musí být kárné řízení  zastaveno kárnou komisí,   

 sdělení zašle předseda kárné komise kárně obviněnému    

 

412/11-uloţeno tajemníkovi zajistit předání podkladů k podání trestního stíhání 

 právníkovi nejpozději do  15.5.11 

-trvá zpracování upozornění pro ZKO o dodrţování ustanovení Stanov ČKS do   příštího  

 INFO 

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

-stíţnost p.Boučka – ZKO Kácov , k řešení KV STČ – p.Melichar 
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K bodu 4: Návrhy do komisí ČMKU 

-na základě poţavku PČMKU po diskusi vybráni ze zaslaných návrhů a doporučení  

do komisí ČMKU následující zástupci ČKS pro další volební období. 
 
Výcviková komise .:  Antonín Karban a Jaroslav Šmolík,  

Komise pro chov a zdraví :  Miloslava Fialová   

Komise pro rozhodčí :             Jiří Janda   

Výstavní komise :                    Králíčková Jitka    
Ekonomická komise :              Blanka Roškotová 

Rada plemenných knih :          Eva Novotná  

Komise mládeţe :                    Elena Susková 

 

 

K bodu 5: Různé.  

-stíţnost klubu malých plemen – odpověď  p. Šmolík 

-stav členské základny ke dni 31.3.2011 v ZKO : 12.090 členů, odvody KV ČKS –splněno, 

 -statistika viz. příl. č. II. 

-stíţnost na Mondioringklub- po projednáíní konstatováno, ţe jmenování rozhodčích pouze  

 usnesením členské schůze bez předchozího školení a zkoušek je neobvyklé – dopis  

 sekretariát, kopie pro ČMKU  

-stíţnost na vydání certifikátu o zkoušce  a neplatnost zkoušky ze zahraničí – po diskusi  

 konstatováno, ţe zkoušku ze zahraničí  ani certifikát nelze zrušit  

-stíţnosti Krupař a spol. – ZKO Most – předány p. Melicharovi k vyřízení  

-delegace členů PČKS na akce 2011 bude provedena na příštím jednání  

-na základě el. hlasování schváleno odeslat dopis s poţadavkem rozšíření vedení plemenné 

 knihy ČKS o plemeno jagdteriér – kolektivního člena ČKS - 

 

 

Ukončeno 20,15       

 

zapsal :    Šiška 

 

Příl.   č.    I. Pravomoci výcvikové komise – schváleno 12.4.2011    

           č.   II.Statistika členské základny ZKO - ke dni 31.3.2011        

 

 

 

  

 

  

 

                               

  

 

  

  


