Zápis č. 14 / 2011
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 24.května 2011 , U Pergamnky 3, Praha 7 .

Zápis PČKS 24.5.2011

Přítomni : Šmolík Jaroslav , Karban Antonín , Kejř Václav, Melichar M.,
Nováková I., Spolek Zdeněk, Vychodil Jiří, Skalická I., Hodek Jar.,
Přizváni : Roškotová Blanka , Šiška Jiří , Ing. Kulísková – Colin
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený
program doplněn o projednání návrhu smlouvy s firmou COLIN, k tomu přizvána ing.
Kulísková . Program schválen bez připomínek.
K bodu 1: Kontrola usnesení
351/10-ZKO Roudnice n.L. -předložen harmonogram přípravných prací MS FCI 2013K tomuto přednesen p. Hodkem návrh VK na zvážení dalších zájemců o konání této akce –
PČKS konstatovalo, že již při rozhodování o místě konání akce zvažovalo i další návrhy a
rozhodlo o realizaci v Roudnici n.L.
384 /10-TTM -termín doručení přihlášek od KV ČKS včetně úhrady do 31.5.2011-urgenci
tajemník
375/11-Sborník –- je hotov a připraven do tisku (rozeslán ještě ke kontrole členům PČKS)
-trvá požadavek p. Spolka o uspořádání školení a následné přezkoušení instruktorů výcviku.
( domluva p.Spolek – p.Hodek)
410/11-nový ZŘ IPO zatím FCI nebyl dodán
411/11-podmínky pro uvolňování mezinárodních rozhodčích – trvá VK p. Hodek
412/12-zastavení kárného řízení z důvodu vystoupení z ČKS – Truksa – Kárná komisezajistí tajemník s předsedou kárné komise
-trestní podání na p.Truksu bylo podáno
-předseda organizační komise zpracoval pokyny pro ZKO do INFO
-dopis ke stížnostem na jmenování rozhodčích Mondioringu – splněno p. Šmolík
K bodu 2: Smlouva s firmou Colin s.r.o.
K projednání návrhu smlouvy přizvána na PČKS ing. Jana Kulísková, která seznámila se
záměrem aktivit k realizaci navrhované smlouvy . Odpověděla na dotazy přítomných. ČKS
bude výhradním zástupcem v navrhované oblasti.Byla upozorněna na skutečnost, že ČKS
nemůže poskytnout databázi členů třetí osobě, protože to není ošetřeno s jednotlivými členy.
Došlo by k porušení zákona na ochranu osobních údajů.PČKS předalo návrh smlouvy
smluvnímu právníkovi.
Přepracovaný návrh smlouvy JUDr. Šmídovou : viz. příloha zápisu č. I.
K bodu 3 : Zprávy z orgánů.
Sdružení sportovních svazů ČR – p. Šmolík
-probíhají kontroly vyúčtování akcí jednotlivých členů dle plánu kontrol
-i nadále kladen důraz na inventarizaci majetku ZKO (důležitý podklad pro dělení dotací)
-upřesňuje se přehled obsazení krajských komisí sdružení zástupci svazů
-předseda sdružení Ing. Ertl byl jmenován členem komise pro sport při MŠMT
-výjezdní zasedání 16.-17.6. Letohrad (Šiška, Šmolík)
PČMKU – pí. Nováková , p. Karban
-byly schváleny komise ČMKU , akceptovány všechny návrhy ČKS
-VK nebyla ustavena, zástupcem pro výcvik byl jmenován p. Karban
-ČMKU se zabývá aktualizací agendy rozhodčích –doručen požadavek na sdělení jaké
seznamy rozhodčích ČKS eviduje, zaslání Řádu pro jmenování rozhodčích a aktuálních
seznamů rozhodčích
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-projednán přestupek pí. Ivety Kunclové, Břasy 26 – zákaz vystavování byl prodloužen na
dobu dvou let , tedy do 31.12.2012 viz dopis ČMKU
-požadavek na pověření ČKS vedením PK jagdteriérů nebyl akceptován, PČMKU bude
projednávat až po schválení nové směrnice
-na základě návrhu ČKS potvrzena NV v Klatovech 30.6.-1.7.2012
-při této příležitosti navrhl tajemník zaslat dopis ČMKU s požadavkem na pořádání
Středovýchodoevropské výstavy 2012 pouze jako dvoudenní a současně pořádat na podzim
dvě MVP jako DUO CACIB – schváleno – dopisy tajemník
K bodu 4 : Zprávy z komisí .
Výcviková komise – jednání 19.5. p. Hodek.
-delegace rozhodčích na vytrvalostní zkoušky nebude nadále vyřizována sekretariátem,
provede ji příslušný chovatelský klub – pouze je nutno nahlásit termín tak, aby rozhodčí
nebyl delegován na zkoušky z výkonu
-zkoušky rozhodčích I. a II.tř. – zúčastní se Šmolík, Veselka, ing. Karlas, Hodek,Nedvěd K.,
Ševčík (cca 14 adeptů- 2 se již omluvili)
-na základě připomínek byli na přezkoušení svazových figurantů přizváni všichni figuranti,
podzimní termín 5.11. v Roudnici n.L. je pro svazové figuranty termínem náhradním pro
případ, že se 19.6.2011 nezúčastní – akce 19.6 se uskuteční v Jaroměři
413/11dodatečně schváleny výše náhrad na VS TOP 15 s ohledem na nižší počet účastníků:
rozhodčí 1.000,- figurant 600,- ved. stop 600,- náhr, fig.- 400,- ,pom.rozhodčí 400,-, šlapači
beze změny
414/11-upřesněno období delegace rozhodčích na tábory ve všední dny : 15.6. – 15.9.
-VK projednávala zápis z komise FCI – březen 2011 předložený Ing. Švěrákovou
-ME stopařů – ČR se nezůčastní
-registrovaní psi – tzn. v registru ČMKU !!! – nemohou obdržet CACIT – do INFO
-všichni psi na MS FCI musí být očipováni
-upozorněno na zaslání zprávy komise na ČMKU a MSKS – splněno současně
s požadavkem zaslání fin.příspěvku na komisi FCI
-VK provedla návrh delegace na akce 2011:
MČR IPO - 21. – 23.10.11 v Jaroměři:
Rozh.: S – K. Nedvěd P – R. Machová O – J. Hodek
fig.: Mach, Labík (Kubec)
Neschváleno – bude projednáno na příštím jednání PČKS
415/11Schváleny delegace rozhodčích a figurantů :
M ČR ZVV 3 - 24.9.11 Rožmitál p. Třemšínem
rozh.: S - Ťujík
P – Krajčí
O – Veselka
fig.: Böhm, Brunovský
M ČR mládeže – 20. – 21. 8.11 Luková
Rozh.: S – Košťál
P – Vychodil
O – Ševčík
fig.: Sáss, Soukop
M ČR ml. stopaři – 8. – 9. 10. 11 Hodonín
Rozh.: Ševčík, Vychodil
M ČR IPO FH 29. – 30.10.11 Rožmitál p. Třemšínem
Rozh.: K. Nedvěd, Machová
-VK projednávala podmínky na pořádání VS a Mistrovství pro r. 2012 - informace v INFU
2/2011 - uloženo VK přepracovat podmínky výběru dle připomínek členů PČKS – zajistí p.
Hodek
-zpráva hl. rozhodčího L. Jonáše z VS Volenice 22.- 24.4. nezkušený org. výbor- připomínky
- rozhodnuto přizvat na jednání VK oba figuranty , současně schváleno přizvat i rozhodčího
obran na VS TOP 15 a figuranta-viz zpráva p. Nedvěda - ( přizváni budou Jonáš, Mach,
Labík, Ťujík, Nedvěd )
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-VK zpracovala zásady pro pomocného rozhodčího na VS IPO (schváleno, uveřejnit web)
-po VS TOP 15 nebyli jmenováni reprezentanti , ale adepti byli seznámeni se vzory
předmětů,bylo jim předáno k podpisu prohlášení reprezentanta a upozorněno na další
požadavky spojené se startem na MS FCI 2011
416/11-MČR IPO – schválena účast 50 závodníků dle žebříčku , náhradníci nebyli jmenováni
417/11-schválena nominace družstva na MS FCI 2011 :
Ved. výpravy a figurant - Jaroslav, Vyhnal, zástupce vedoucího Ing. Lea Šveráková,
reprezentanti:Kaločová, Lebruška,Vácha, Pavlišáková, Gorecki, náhr. Ing. Čalová, Ing.
Hořejší – základní informace budou zaslány s nominačním listem
418/11-VK v rámci podmínek na rok 2012 předložila návrh, aby na MR mládeže byli
nominováni pouze závodníci, kteří splní limit 70 % bodů v každém oddílu, , tzn, splní
požadavky předepsané zkoušky – k návrhu se vyjádří komise mládeže –
bude projednáno KM 15.6., návrh na příštím jednání PČKS pí-. Skalická
-aktivní činnost svazového figuranta ukončili Heinzke Patrik a René Konečný(dopisy Šmolík)
-VS mládeže Véřovice - posoudí 1 rozhodčí Vychodil (malý počet závodníků)
-konstatováno, že ,sekretariát opakovaně nedostává výsledky MS , a to ani po urgencích
419/11-delegace zástupců ČKS na akce 2011:
MR IPO - p. Karban
MR ZVV 3 - Šmolík
MR mládeže – Skalická
MR stopařů Volenice – Kejř
MR stopařů mládeže – Skalická
MMČKNO - Mrákov – p. Šmolík
TTM – zahájení p. Karban , ukončení p. Šmolík
K bodu 3: Organizační komise – p. Melichar .
- p.Melichar převzal další dopisy s odvoláními v ZKO Most – Rudolice , které zaslali :
- Břeň Ladislav,Merkl Robert, Rousek Ladislav, Štecher Milan
K bodu 5: Různé.
414/11-stížnost Ing. Kláska na chovatele R. Fagoše – usneseno postoupit chovatelskému
klubu – PK postupovala při vyřizování chovatelské agendy v souladu s uzavřenou smlouvou
o vedení plemenné knihy s Boxerklubem ČR - dopis tajemník
-nová ZKO Jablonné v Podještědí
-změna KV a jména ZKO -Pětihosty na Praha 5 Vidoule
-předložen požadavek na příspěvek TTM KV Moravskoslezský - schváleno 5.000,- kč
-na základě zjištění, že psovod Makovská Petra nebyla v době zkoušek členem ČKS ani
některého jiného člena ČMKU, byla zrušena zkouška IPO 1 ze dne 8.5.11- zrušeno ve výk.
průkazu psa
-předložen zápis KV Středočeský ze dne 7.5.2011
-problémy v ZKO Kácov –stížnosti jsou zasílány pouze elektronicky - je záležitostí členské
schůze ZKO
Ukončeno 21,35
zapsal : Šiška
Příl. č.

I. Smlouva o spolupráci s firmou Colin s.r.o.
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