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Zápis PČKS 25.10.2011                               Zápis č.  17   /   2011                         

z jednání  Předsednictva ČKS v Praze dne 25.října  2011 , U Pergamenky 3, Praha 7 . 

 

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

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

Přizváni   : Roškotová Blanka ,  Šiška Jiří                        

   

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

program  schválen bez připomínek.  

 

K bodu 1: Kontrola usnesení   

375/11-Sborník - dopracování včetně nových doplňků – trvá VK, KM  

410/11-nový ZŘ IPO  překlad do konce října, vytištění v nákladu 1.500 ks   plus nabídka  

 MSKS,že v případně úhrady 50 % podílu na překladu jim vytiskneme přiobjednaný počet  

 dle požadavku MSKS - dopis předseda  

 412/11-Truksa – trestní oznámení, probíhají výslechy svědků   

-k tomu přečtena informace p. Venhauera – místopředsedy MSKS  o doporučení ZO MSKS  

 v Mělníku pozastavení členství jmenovaného v MSKS , současně PMSKS vydalo zákaz   

 posouzení na zkouškách, soutěžích a veškerých sport. akcích MSKS  

 419/11-výběr na seminář šlapačů,  tiskopis odeslán KV ČKS   

trvá - sekretariát zajistí jednotnou výsledkovou listinu ve formátu, k tomu předsedové komisi  

 předají vzorové výsl. listiny dle druhu akcí.    

427/11-zvýšení počtu pracovníků-trvá  

428/11-vyúčtování finančních prostředků na provoz - splněno , průběžná kontrola RK  

429/11-posledního rozloučení se zesnulým p. Janem Stebelem , - splněno  

430/11-byla provedena změna figuranta na MČR IPO  z důvodu pozdního příjezdu (místo 

Macha Kubec)  

431/11-školení šlapačů, zajišťuje VK 3.12. – pokyny KV rozeslány  

           -5.11.se uskuteční přezkoušení zbytku svazových  figurantů v Roudnici 

432/11-schválené změny odměn šlapačům - bude zveřejněno v INFO – k tomu doplnit výši 

startovného ( na VS SP 500,- Kč,  VS IPO 1.000,- Kč ) 

434/11-trvá  zpracování návrhu proposic  - I.MR ve výkonu malých plemen , pořadatel ZKO  

 Sahara Podlešín   

-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) 

435/11-ve dnech 10.-11.12.2011 Breda, seminář mezinárodních rozhodčích - MSKS nabídku   

 vyslání vlastního rozhodčího neakceptoval, zástupci v PČMKU přislíbili projednání úhrady  

 zástupců ČKS z rozpočtu ČMKU - schváleno, zakoupení DVD  ve dvojím provedení  pro  

 ČKS trvá  - Hodek , Ing. Šveráková  

-trvá zvážení způsobu nahlašování účastníků TTM na  rok 2012 přímo – návrh KM  

-zajištění DVD záznamu  M ČR mládeže tajemník – splněno, předběžně  přislíbeno  

-trvá dopracování systému poskytování fin. příspěvků kolektivním členům na akce i  

 reprezentace v příštím období  - bude jednáno  

-k otázce požadavku přijetí za kolektivního člena ČKS o.s. NORD BOHEMIA CANIS        

 - schválena komise ve složení Šmolík,  Nováková I., Karban k přednesení návrhu  

   na smluvní ošetření  vztahu mezi ČKS a NBC 
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Zápis PČKS 25.10.2011                                
438/11-podklady na rok 2012- kolektivní členové upřesnění  - systém výběru musí být  

  podepsán statut. zástupcem organizace –nedodal nikdo  

  akce na rok 2012 dodali : Boxer - vše , CMC - M ČR, MS ČKNO -MČR, MS 

                                           Dobrman - M ČR, MS , Bouvier - M ČR, KCHK- MS , RTW - MS 

439/11-pí. Nováková a předsedkyně RK pí. Roškotová - materiály k účetnictví poskytnuty  

-trvá – realizace dodatku u některých chov. klubů ohledně využití feny po 8 letech     

 

K bodu 2 : Zprávy z orgánů.  

Sdružení sportovních svazů ČR –p. Šmolík 

-zkrácený termín pro programy na údržbu MTZ 2013 – i pro rok 2012 bude do 31.-8.2012 ,   

 -požadavek na poskytnutí dat členské základny krajskýám zmocněncům SSS ČR bude  

  diskutována s ostatními svazy ve sdružení (ochrana dat )  

 ČMKU – p. Karban, Nováková  
 -připravuje se novelizace výstavního řádu – zástupci výst. výborů budou sezváni  

 

K bodu 3 : Zprávy z komisí . 

Organizační komise – p. Melichar . 

-Ostrov – nutno zaslat dopis – sekretariát  

-Kácov – p. Bouček funguje do konce roku jako člen ČKS  

-stížnost na výběr reprezentace RTW -  vrátit klubu  

-na základě připomínek tajemníka schváleno rozeslání upozornění funkcionářům ZKO 

 a přiložení k seznamům čl. základny 2011 jako podkladů pro rok 2012   

STANOVY  ČKS  čl. 4,  odst. 5 -  přestupujícího  člena  nelze  přijmout  do  ZKO  bez   

 ukončení  členství  výstupním  razítkem  předchozí  ZKO 

STANOVY  ČKS  čl. 24,  odst.  2 -  na  základě usnesení  PČKS  z 25. 10. 2011  je   

 povinností výboru  ZKO  před  konáním  členských  schůzí  průkazně  pozvat  všechny  členy   

 ZKO.  Při  nedodržení  této  povinnosti,  platí  pro  řešení  činnosti  v ZKO  členská  základna   

 minulého  roku. 

STANOVY  ČKS  čl. 7,  odst. 1,  písmeno c)  a  odst.  2 -  členský  příspěvek  nelze  hradit   

 zálohově,  pokud  tak  některá  ZKO  i  přes  toto  upozornění  tak  učiní,  musí  i za takového  

 člena uhrtadit členský příspěvek do ČKS ve stanoveném termínu a  i  tato  částečná  úhrada   

 je považována  za  splnění  členského  příspěvku  v ČKS  i  v příslušné  ZKO  na  celý   

 příslušný  rok.               

STANOVY  ČKS  čl. 5,  odst. 5  -  v případě,  kdy  člen  neuhradí  zbytek  členského   

 příspěvku,  nelze  toto  považovat  za  porušení  stanov  a  nelze  tedy  zrušit  členství  pro   

 nezaplacení  členských  příspěvků. 

 

Výcviková komise –  p. Hodek. 

info ze zprávy Ing. Šveráková – komise FCI  

-nový ZŘ IPO platí od 1.1.2012 

-MS v Mondioringu se uskuteční v roce 2012 ve Francii  

-MS stopařů FH –Berlín  

-MR IPO – Maďarsko  

-informace o ukončení spolupráce s WUSV – Světovou unií spolků německých ovčáků  

 ( bylo již zasláno oběžníkem )  

-přečtena zpráva J.Vyhnala ved. výpravy na MS FCI 2011 –  v.d. se zhostil funkce  
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Zápis PČKS 25.10.2011                                
-projednán návrh na způsob stanovení pořadí při MR SP 2011 a z toho vyplývajícího návrhu  

 na složení reprezentačního družstva na MS FCI stopařů 2012. 

-po dlouhé diskusi schválen návrh VK  : 

   -  při rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodový zisk na jedné ze stop na MČR SP  

   varianta a)  

      při shodě rozhoduje los  -    pro návrh  5 hlasů  : Šmolík, Kejř, Vychodil,  

                                                                                                    Skalická, Melichar   

                                                     proti  1 hlas :             Karban    

                                                     zdržel se  tři hlasy : Hodek, Spolek, Nováková  

                                               výsledek : schváleno 

 

    varianta b) protinávrh p. Karbana :  

       při shodě rozhoduje postupový žebříček na MR - 

                                                     pro  4 hlasy: Karban, Nováková,Spolek, Hodek  

                                                     proti  3 hlasy . melichar, Šmolík, Vychodil  

                                                     zdržel se  1 hlas : Skalická  

                                               výsledek : neschváleno 

 

    Tohoto hlasování se neúčastnil p. Kejř. 

 

 Komise mládeže - pí. Skalická. 

-MRM  Luková – účast IPO 2 – 11, IPO 3 - 5, ZVV 2- 5 účastníků. vše proběhlo v pořádku,  

 návrh na udělení odměny v plné výši s podmínkou řádného vyúčtování  

-VS SP – Véřovice 7, Ševětín 10, Uničov 11 úč., vše v pořádku  

-MR stopařů mládeže Hodonín – 16 úč. Z tohoto počtu 8 juniorů,  

-KM navrhuje zveřejnění proposic Čestné ceny na webu a v INFO  

-MRM 2012 se uskuteční 11.-12.8.2012  

-KM doporučuje  zrušení poslušnosti a zavedení kategorie družstev - schváleno 

- KM navrhla plán akcí na rok 2012 

  VS – 28.4. Havířov , 12.5. Chodov u KV, Letohrad – bude upřesněno  

  MR M – 11.-12.8.2012 v České Lípě – ZKO Slovanka 

-VS SP – 8.9. Véřovice , 15.9. Hluboká , ??  další nutno doplnit  

-MR SP 13.-14.10. Č. Budějovice 

-TTM – Starý Plzenec 

- nutno řešit čitelnost přihlášek účastníků  

-KM doporučuje nerealizovat jun. kategorii (ZVV3) spolu s dospělými, ale samostatně při VS  

 mládeže a Juniorů (účast třeba jen 1). V případě, že by limit na VS splnili nejméně 3  

 závodníci, otevřít na MRM zvlášť i kategorii juniorů dle ZVV 3 - schváleno 

-KM doporučuje i pro kategorii juniorů zavedení titulu Juniorský mistr - schváleno 

  

 Komise kynologických sportů – p-. Spolek  
-informoval o úspěších některých spec. sportů, zejména Agility a Dogfrisbeé 

- v příštím roce se uskuteční MS Agility ve dnech 4.- 7.10 v Liberci  

-doporučil zvážit ocepenění některých sportovců na březnovém plénu – návrhy předloží p.  

 Spolek do konce ledna 2012  

-k agendě rozhodčích pro  ČMKU dodají  Dogfrisbee a Obedience  , Dogdancing   

 
 

 



 

     

 

4 
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K bodu 4: Různé.  

442/11-na základě návrhu tajemníka schváleno zvýšení odměn na MVP :  

     -  rozhodčím, kteří posuzují více jak 80 psů na MVP o 200,- Kč, tj.1.200,- Kč hrubého  

     -  hlavnímu rozhodčímu  zvýšení o 500,- Kč /den 

     -  odměnu konferenciérovi 500,- Kč/den  

-současně schváleno, v souvislosti s nutností uzavření smluv se všemi pracovníky na MVP ,  

  pověření pí. Novákové podpisem smluv pro případ nepřítomnosti p. Šmolíka  

443/11-na základě zápisu ustavují schůze ZKO v KV ČKS jihomoravský  vzato na vědomí  

 ustavení krajského výboru, předsedkyně pí. Jaroslava Hřebačková je zástupcem v plénu ČKS    

 registrační listinu – sekretariát  

444/11-tajemník upozornil v souvislosti se zákonným zvýšením DPH na 14 % na nutnost  

 uzavření dodatku ke smlouvám s chovatelskými kluby o zvýšení DPH k základní ceně  

 poskytovaných služeb a to na zásilky doručené po 1.1.2012 , současně nutno zvážit úpravu  

 poštovného  

-do INFO - upozornění pro ZKO – na vyplácení na základě uzavřených smluv - vzor  

 smlouvy  

-CACIT 2012 byl nahlášen ČMKU  

445/11-na základě splněných hospitací schváleno jmenování p. Miroslava Ryneše rozhodčím  

 I.tř.   pro sport. výcvik psů  

446/11-ČKS vyhlašuje soutěž o návrh emblému na MS FCI IPO v r., 2013 v ČR – zpracovatel  

 vítězného návrhu obdrží 3.000,- Kč – návrhy zasílat do 31.12.2011  na adresu sekretariátu   

 ČKS  

-schválena nová ZKO Hoštka – Ústecký KV  

447/11-schválena výroba vlajek ČKS a tabulí se jmény KV k využití na akcích pořádaných 

přímo KV nebo MR mládeže 

448/11-na základě návrhu KV ČKS Moravskoslezský - schváleno udělení plakety p. Františku 

Vlčkovi ze ZKO Bruntál u příležitosti životního jubilea 90let. Předá ZKO .  

449/11-na základě předložení návrhů schváleno nové logo MVP a název PragueExpoDog 

pro MVP v Praze s tím,že je třeba návrh nepatrně upravit(na nesrovnalost upozornila tiskárna)  

450/11- k dopracování systému poskytování finančních  příspěvků kolektivním členům na  

 akce i reprezentaci v příštím období, k tomu usneseno :  

 jednotliví zástupci kolektivních členů zašlou nejpozději do 30.11.  návrhy (klíč ) na  

 systém poskytování příspěvků, tak aby mohlo být sepsáno a odesláno zpět jako základní  

 podkladový materiál pro příští jednání 

451/11-schůzka chovatelských klubů se uskuteční před jednáním pléna od 12,00 – 

samostatná pozvánka bude po upřesnění programu zaslána   

452/11-na základě návrhu p. Karbana schváleno vrácení   jednoho startovného za VS IPO 

účastníkům  M ČR IPO   

 

 

Ukončeno 21,50           

 

zapsal :    Šiška 

 

 

                    

   


