Zápis č. 16 / 2011
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 22.září 2011 , U Pergamenky 3, Praha 7 .
Přítomni : Šmolík Jaroslav , Karban Antonín , Kejř Václav, Melichar M.,
Vychodil Jiří, Skalická I., Hodek Jar., Nováková I.,
Omluven: Spolek Zdeněk
Přizváni : Roškotová Blanka , Šiška Jiří
Zápis PČKS 22.9.2011

Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený
program schválen bez připomínek.
K bodu 1: Kontrola usnesení
384 /10-TTM-vyřešeno
375/11-Sborník - schválena připomínka, úprava předložená p. Melicharem požadavek
na doporučení ZKO u prolongace figurantů bez ohledu na výk. třídu , ve smyslu
přijatých změn v kvalifikaci na M ČR IPO a MS FCI nutno přepracovat příslušné
směrnice.
410/11-nový ZŘ IPO předán překladatelce , předpoklad překladu do konce října,
následně úprava překladu do konce listopadu,pak na web a vytištění v nákladu 1.500 ks
412/11-Truksa - byl vyrozuměn předsedou kárné komise o zastavení kárného řízení –
vzhledem k tomu, že na základě sdělení MSKS není členem MSKS , rozhodlo PČKS
o zákazu účasti M. Truksy na akcích ČKS do odvolání , současně rozhodlo informovat
i vedení MSKS - splněno
-k agendě rozhodčích: odesláno ČMKU za kolektivní členy : Agility, Mondioring,Flyball,
Dogfrisbee a Obedience zpracovávají - dodají, Dogdancing nevím,, neozývá se
-další stížnost pí. Gondekové – platí původní rozhodnutí k problematice Mondioringklubu ČR-stížnost je výhradní záležitostí klubu spec. výcviku
419/11-výběr šlapačů, bude jednáno
429/1-Plaketa „Za zásluhy“ paní Lohniské – splněno , předána ZKO
trvá - sekretariát zajistí jednotnou výsledkovou listinu ve formátu EXCEL , tak aby se
dala dále zpracovávat a uváděla všechny důležité a hlavně jednotné údaje
427/11-zvýšení počtu pracovníků-trvá
428/11-pokyny k vyúčtování finančních prostředků na provoz – tiskopisy rozeslány
K bodu 2 : Zprávy z orgánů.
Sdružení sportovních svazů ČR –p. Šmolík
-spol. SYNOT věnuje fin. příspěvek na sport SSS ČR ve výši 1.000.000,- Kč – bude
rozděleno dle schválených rozdělovníků
-i nadále bude kladen důraz na pasportizaci majetku svazů- dělení 80 % na majetek a
jen 20 % na počet členů , což je pro ČKS nevýhodné
-upozorněno na zkrácení termínu pro programy na údržbu MTZ 2012 , bylo nutno
předat již do 21.9. , podklady musí být na MŠMT do 30.9. předchozího roku
-příjmy nahrazující SAZKU jsou otázkou připravovaného loterijního zákona
ČMKU – p. Karban, Nováková
-proběhlo jednání zástupců KASS a Klubu slídičů , vzhledem k tomu, že pouze zástupci
KASS měli mandát jednat o nových podmínkách chovnosti platných od 1.1.,2012 musí
Klub slídičů projednat a sdělit stanovisko
-připravuje se novelizace výstavního řádu
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-tajemník upozornil na skutečnost, že sice PČMKU svým rozhodnutím ze 18.6. 2009
změnilo ustanovení Zápisního řádu v souladu s legislativou, ale neupozornilo na dost
závažnou, z toho vyplývající změnu, že fena nad 8 let může mít více než jeden vrh,
pokud to specifické podmínky chovu příslušného plemene umožňují a jedinou
podmínkou je potvrzení o zdravotním stavu feny před každým nakrytím, doložené
k PZŠ vrhu do PK .
Pokud některý z řádů chovatelského klubu uvádí tuto skutečnost, např. bonitační,
apod, není třeba PK předkládat, ale pokud takové ustanovení v řádech není, je třeba
uzavřít s PK dodatek , kterým by se realizovalo.
-upozorněno, že pes v majetku českého majitele musí předložit jen český certifikát
pro zařazení do pracovní třídy, pokud je předložen zahraniční, musí být prostřednictvím
ČMKU ověřen v zahraničí a na základě tohoto ověření musí být vystaven certifikát český
K bodu 3 : Zprávy z komisí .
Organizační komise – p. Melichar .
-vzata na vědomí další informace p. Boučka býv. člen ZKO Kácov - informaci prověří
p.Melichar
-problémy v ZKO Ostrov II – dopis p. Eliáše zaslaný p. Melicharovi , z 29 členů jen 20
bylo nahlášeno jako členská základna na rok 2011 - prověří p..Melichar
-informaci o situaci v ZKO Hranice-dle informace p.Lasíka vyřízeno - vše proběhlo
v souladu se stanovami
429/11-tajemník předložil ke schválení žádost KV Moravskoslezského v souvislosti
se zajištění posledního rozloučení se zesnulým p. Janem Stebelem , rozhodčím I.tř.,
-schválen příspěvek 5.000,- a zakoupení věnce, za ČKS se zúčastní tajemník
Výcviková komise – jednání 19.5. p. Hodek.
430/11-schváleny změny figurantů na akcích : MR BO Třebíč Kupka, Labík, náhr.
Kubec
431/11-ke školení šlapačů, informaci pro zájemce a KV ČKS zpracuje VK, uskuteční
se 3.12. , KV nahlásí nejpozději do 28.10. , současně se uskuteční i proškolení
vedoucích stop všichni se budou přihlašovat prostřednictvím příslušného KV
-5.11. se uskuteční přezkoušení zbytku – omluvených i neomluvených – svazových
figurantů
432/11-na základě návrhu VK stanoveny změny výše náhrad s platností od 1.1.2012 :
- šlapač na VS IPO á 100,- Kč / za stopu , max. 3 šlapači na akci
- vedoucí stop až do výše 1.000,- Kč za den – dle kvality odvedené práce , dle hodnocení
posuzujícího rozhodčího a po dohodě s vedoucím akce
433/11-od 1.12.2010 budou rozesílány delegační listy pouze na zkoušky z výkonu, ostatní
delegace na akce včetně MR budou prováděny prostřednictvím INFO, pouze změny
budou oznamovány pořadatelům a příslušným figurantům nebo rozhodčím
434/11-na základě návrhu VK schváleno uskutečnit v roce 2012 - I. MR ve výkonu
malých plemen , pořadatel ZKO Sahara Podlešín – pořadatel vypracuje návrh propozic
ke schválení
-na základě návrhu VK schváleno doplnění ZŘ a pokynů o usnesení: vedoucí zkoušek
musí být osoba plnoletá - zveřejnit na webu a v INFO (ostatní podmínky zůstávají)
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435/11-ve dnech 10.-11.12.2011 se uskuteční v Nizozemní ,město Breda, seminář
mezinárodních rozhodčích- schválena účast p. Hodka a Ing. Šverákovéí, současně
rozhodnuto oslovit MSKS a zakoupit ve dvojím provedení příslušná DVD - zajistí
tajemník
-předběžná informace ing. Šverákové ze zasedání komise FCI při MS 2012 v Rheine:
-na MS FCI bude umožněn start i mistrům světa jednotlivých plemen FCI
pozn : MS FCI je po MS WUSV – NO
-příští MS FCI se uskuteční v Maďarsku - materiály budou předány na jednání VK
-otázku školení ostatních rozhodčích kolektivních členů projedná p. Hodek přímo s p.
Spolkem
-k hodnocení VS v roce 2012 - usneseno zapracovat do podmínek pro pořadatele
zajištění prostoru pro jednu maketu
Komise mládeže - pí. Skalická.
-zasedání KM se uskutečnilo 20.8. při MČR mládeže – v Lukové
-je otázkou zachování letošního způsobu nahlašování účastníků TTM přímo na
sekretariát
-MRM ZKO Luková, 20.-21.8.2011 - rozhodčí: S – Košťál, P – Vychodil, O – Ševčík ,
figuranti: Soukop, Sáss , akce velmi dobře zajištěna, překrásné prostředí, akce
proběhla bez nedostatků až na závěr, kdy byl problém stanovit vítěze v disciplinách
nutno ošetřit ve Sborníku a proposicích od roku 2012 (návrh dopracuje KM ve
spolupráci s VK)
-KM navrhuje natočení MRM na DVD – projedná tajemník – splněno, předběžně
přislíbeno
K bodu 4 : Ze zápisů KV ČKS
zápis jednání STČ 17.9.2011
-výsledky krajské ligy
-zajištění soustředění mládežníků do konce října
-informace z orgánů a jednotlivých okresů
K bodu 5: Různé.
-tajemník a předseda informovali o připomínkách KCHK prezentovaných p.
Škubalem-po diskusi usneseno zpracovat návrh rozdělovníku fin. prostředků
vyplývajícího z počtu členské základny ,úspěchů na mezinárodních akcích v minulých
letech i z dvoustupňového výběru a případně i účasti na MČR IPO - do příštího
jednání připraví všichni členové PČKS konkrétní návrhy ke schválení – konečná
podoba p. Karban
-informace o uzavření Dohody o narovnání – Jaroslav Janeček - doplatek úroků ve výši
350.000,- Kč
-tajemník předložil otázku doplatku odměny za MR ZVV 3 2010 ve Volenici –
neschváleno z důvodu pozdního vyúčtování
436/11-schválena delegace rozhodčího Košťála na zkoušky v chráněném termínu MR,
důvodem je skutečnost, že se jmenovaný zúčastní VS SP, zkoušky by musel vrátit, ale
není žádný jiný volný rozhodčí
-schválena dotace na společné MR francouzských ovčáků – požadavek byl zaslán včas,
ale nebyl uveden do zápisu ani do soupisu příspěvků na repre a sport 2011
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-předseda p. Šmolík informoval o žádosti o přijetí za kolektivního člena ČKS ,
předložené představiteli občanského sdružení NORD BOHEMIA CANIS – pořadatelé
výstav v Litoměřicích - dále v jednání s požadavkem předložení písemné žádosti
-vzhledem ke skutečnosti , že Dobrmanklub ČR letos nepořádá MR, ale je společné pro
oba kluby, schválena možnost čerpání i na reprezentaci (vyrozumí sekretariát)
-schváleno změna delegáta na MR SP za pí. Skalickou p. Vychodil, který soutěž
posuzuje,bude současně delegován i jako zástupce ČKS
437/11-na základě splněných hospitaci schváleno jmenování pí. Jaroslavy Mikulecké
rozhodčí I.tř. pro posuzování výkonu psů - vystavení průkazky sekretariát a předseda
438/11-podklady plánu na rok 2012- kolektivní členové zašlou současně s termíny akcí a
požadavky na finanční příspěvky i systém výběru reprezentace ( nejméně dvoustupňový
na MČR ) nejpozději do 30.10.2011
-pí. Nováková konstatovala , že podle jejího názoru, je smlouva navrhovaná klubům
plemen k zajištění delegace zahraničních rozhodčích na MVP nevýhodná - tajemník
k tomu poznamenal, že pražská MVP se od počátku snažila a i nadále bude snažit o
delegaci kvalitních rozhodčích a to i zahraničních, ale výstava nemůže být prodělečná
a náklady na tyto rozhodčí, kteří navíc většinou cestují i s doprovodem, nejsou levnou
záležitostí, MVP Praha má ve srovnání s jinými MVP i trojnásobné náklady na nájem a
služby - s kluby plemen, zastřešenými v ČKS nedošlo k žádnému problému a delegace
zahraničních rozhodčích jsou realizovány dohodou bez problémů a navíc bez doplatků ,
i navrhovaná směrnice pro delegaci zahraničních rozhodčích nadále dává plnou moc
výstavním výborům v této oblasti, současně navrhuje naprosto nereálné nařízení o
povinnosti pořadatele delegovat nejméně 10 % zahraničních rozhodčích !!
439/11-pí. Nováková a předsedkyně RK pí. Roškotová požádaly o předložení dokladů o
účetnictví ČKS : - hlavní knihy 1-9 měsíc 2011 a výsledovek - po střediscích ,celková 2010,
2010 - 1-9 měsíc , 2010 - 1 – 12 měsíc ,2011 - 1-9 měsíc do 28.10.2011 – zajistí sekretariát
440/11-schválen návrh p.Srba: na základě závěru předávacího protokolu k dani z příjmu
právnických osob ČKS za rok 2010 : z hospodářského výsledku 2010 po zdanění, což je ztráta
ve výši 754.090,12 Kč vytvořit fond daňové úspory ve výši 92.150,- a zbytek ponechat na
účtu nerozděleného zisku
441/11-předseda informoval o podepsané smlouvě o spolupráci a reklamním partnerství se
společností CHEJN spol. s r.o., která poskytne finanční prostředky na dopracování některých
specifických sestav PK za poskytnutí reklamy v katalogu MVP a na webech ČKS do konce
roku 2012
Ukončeno 21,50
zapsal :

Šiška
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