Zápis č. 18 / 2011
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 5. prosince 2011 , U Pergamenky 3, Praha 7 .

Zápis PČKS 5.12.2011

Přítomni : Šmolík Jaroslav , Karban Antonín , Melichar M., Vychodil Jiří,
Skalická I., Hodek Jar., Nováková I., Spolek Zd.,
Omluven : Kejř Václav
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 úkol VK
410/11-nový ZŘ IPO , upraven, po dotazech našich zástupců na školení rozhodčí 9.-11.12
se upřesní a bude předán do tisku, zvýšení nákladu na 2.000 ks pro ČKS, 500 ks pro MSKS
MSKS potvrdil 50 % úhradu nákladů na překladu , náklady na školení uhradí PČMKU
412/11-Truksa-v současné době řešení Policíí ČR – vypouští se ze zápisu
419/11-výběr na seminář šlapačů – bude jednáno
trvá –zajištění jednotné výsledkové listiny – sekretariát
427/11-vypouští se ze zápisu
428/11-finanční prostředky na provoz – provedena kontrola RK , postupně úhrady na ZKO
434/11-trvá zpracování návrhu proposic - I.MR ve výkonu malých plemen
435/11- Breda, seminář mezinárodních rozhodčích – zajištěno
-DVD záznam M ČR mládeže – trvá
-trvá dopracování systému poskytování finančních příspěvků kolektivním členům na akce i
reprezentaci
-přijetí za kolektivního člena ČKS o.s. NORD BOHEMIA CANIS – trvá jmenovaná komise
438/11-podklady na rok 2012- kolektivní členové – naprostá většina dodala jen akce,
systém výběru dodal pouze klub FB a CMC , ostatní dodají nejpozději do 31.12.2011

439/11-materiály k účetnictví poskytnuty – vypouští se
-trvá- realizace dodatku u některých chov. klubů ohledně využití feny po 8 letech
-do INFO zkrácení termínu pro programy na údržbu MTZ 2013 z KV ČKS do 31.8.2012 ,
-otázka předání dat členské základny krajským zmocněncům SSS ČR- trvá tajemník
-Ostrov – dopis – sekretariát
-v příštím roce se uskuteční MS Agility ve dnech 4.- 7.10 v Liberci
-doporučeno 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
-schválen návrh A.Karbana zasílání prac. verze zápisu členům PČKS k připomínkování
442/11-zvýšení odměn na MVP splněno
-trvá informace o nutností uzavření smluv se všemi pracovníky na MVP , zkouškách a
soutěžích – INFO včetně vzoru smlouvy , ke stažení i na web
443/11-KV ČKS jihomoravský- registrační listina vystavena, předsedkyně pozvána na
jednání pléna
444/11-ke zvýšení DPH na 14 % připraveny dodatky ke smlouvám o vedení PK , k tomu trvá
zvážit úpravu poštovného
446/11-trvá soutěž o návrh emblému na MS FCI IPO - do 31.12.2011
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447/11-trvá výroba vlajek ČKS pro KV ČKS, tabule se jmény KV předá pí Susková,
byly vyrobeny v rámci MRM 2010, budou předány na příštím plénu
448/11-plaketa p. Vlčkovi ze ZKO Bruntál - splněno
450/11-zástupci kolektivních členů návrhy na systém poskytování příspěvků nedodali
451/11-schůzka chovatelských klubů – splněno
452/11-vrácení jednoho startovného za VS IPO účastníkům M ČR IPO –splněno
Oprava a doplnění minulého zápisu:
-neschválen návrh p. Karbana:
a) při rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodový zisk na jedné ze stop na M ČR IPO FH.
b) při shodě rozhoduje postupový žebříček pro MR IPO FH
c) při shodě budou vyhlášeni Mistrem R FH oba. Totéž se týká i dalších pořadí.
d) při rovnosti dle bodu c, určí výcviková komise reprezentanta na MS IPO FH!!!!
Hlasování : pro 4 hlasy: Karban, Nováková,Spolek, Hodek - proti 4 hlasy .
Melichar,
Šmolík, Vychodil, Kejř , zdržel se 1 hlas : Skalická
výsledek : neschváleno
Doplnění minulého zápisu
-neschválen návrh p. Karbana na vrácení 1x startovného účastníkům MČR stopařů

K bodu 2 : Zprávy z orgánů.
Sdružení sportovních svazů ČR –p. Šmolík
-schválen návrh rozpočtu a plánu jednání na rok 2012
-trvá úkol aktualizace údajů o majetku od členských svazů – nyní k 1.1.2012
-informace o činnosti krajských zmocněnců – zpráva bude předána členským svazům
k využití ( obdrží KV ČKS )
-projednána žádost o přijetí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do Sdružení SS ČR,
s tímto schválena úprava Stanov k zabezpečení majetku sdružení pouze pro stávající členy
-uloženo členským svazům zvýšit počet žádostí o granty i prostřednictvím krajských
zmocněnců, tzn. krajských komisí sdružení
-členské svazy předloží formulář o hlášení čl. základny do 15.1.2012
ČMKU – p. Karban, Nováková
-novela výstavního řádu - schválena
-směrnice pro přijímání nových subjektů – zda přijímat nebo ne, případně přes stávající
členský subjekt v ČMKU - k tomu zřejmě nutná i úprava stanov
-na schůzce zástupců výstavních výborů upřesněn návrh směrnice pro delegování rozhodčích
na výstavy
K bodu 3 : Zprávy z komisí .
Organizační komise – p. Melichar.
453/11-na základě písemné rezignace Ing. J. Hořejší na funkci členky RK z rodinných důvodů
bude na jednání pléna 6.12. předložen návrh na kooptaci pí. Miroslavy Chramostové ( první
náhradník) do RK ČKS
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Výcviková komise – p. Hodek.
454/11-od 1.1.2012 se ruší zkušební řád SchH / VPG
455/11-na základě návrhu VK pozastavení činnosti svazového figuranta p. Labíka do
30.6.2012 s tím, že v případě sebemenšího prohřešku mu bude atest svazového figuranta
odebrán - schváleno většinou hlasů členů PČKS – dopis předseda
Zápis PČKS 5.12.2011

456/11-zkoušky nových figurantů a přezkoušení svazových figurantů –chyba v testech
pro nové adepty, zkušební komise pochybila ( VK mimo p. Ševčíka), na místě nebyla
připomínka k chybě zkušební komisí akceptována, na základě písemné stížnosti Bc.
Vojkůvky uznáno pochybení, usneseno provedení úhrady cestovného s tím, že test se pro
příští zkoušky jmenovaného uznává jako již splněný. Návrh na vrácení lektorného
zkušební komisí nemohl být akceptován, pro již odvedenou daň - omluva za VK p. Hodek
457/11-školení šlapačů pro VS a MR 2012 - přihlášeno cca 130 zájemců, VK vybrala 29,
sekretariát vrátí příslušným KV jejich podklady ( splněno) a současně zašle k vyplnění
tabulku k doplnění dalších potřebných údajů, KV provedou výběr do 20.12.2011 tak, aby
nahlášení zájemci měli předpoklady po absolvování školení plnit funkci šlapače na VS a
MR. Po vrácení seznamů budou stanovena místa a termíny doškolení, průkazky nebudou
vydávány, po absolvování budou zpracovány seznamy zúčastněných a odeslány pořadatelům
a KV, včetně zveřejnění na webu.
458/11-na základě splnění předepsaných hospitací byli do funkce rozhodčích pro sportovní
výcvik psů I.tř. jmenováni Čákora Jiří, Karvánková Eva, Zborka Milan,
Hlaváč Jaroslav, Marinč Ivan
II. tř. Žižka Petr, Duffková Jitka, Hartl Jaroslav
Komise mládeže - pí. Skalická.
455/11-schválen doplněk pro případ účasti ved. družstva z řad rodičů (zastupování, protesty)
K bodu 4: Různé.
459/11-na základě návrhu p. Karbana schváleno zvýšení cestovného na zkouškách z výkonu,
Zasedáních PČKS a Pléna ČKS a akcích bez zápisu zkoušek na částku 6,- Kč / km od
1.1.2012, neplatí pro kvalifikační nebo výběrové soutěže a MR ( omezení platí i pro
kolektivní členy ČKS, kteří čerpají dotace ze státního rozpočtu ! )
-schváleny nové ZKO : KV StČ - Ratenice – Simire, Sadská-Jezero, Milovice
KV JČ- Písek - Esadera Vyšší Brod , KV Zlín - Zlín - Mladcová
-zrušené ZKO-bez úhrady příspěvků 2010 - Ústí n..Orl.- Libchavy, Horní Benešov,
Rumburk II, Praha 5 Stodůlky,
Stará Paka Na Farmě, Klecany Střelnice
-předseda ČKS informoval o anketách vyhlášených firmou COLIN
-příspěvky na činnost za uskutečněné akce :
mládež:
MRM stopařů Hodonín 7.000,- , MČR mládeže Luková 9.000 ,
VS SP mládeže Luková 2, Véřovice 2.000,- - Ševětín 2.000,- –
dospělí:
MR SP Volenice 10.000,- , VS SP Volenice, Beroun , Planá, Chodov, Staňkov á 2.500,-/den
MČR IPO Jaroměř – přes připomínky k občerstvení (zajišťovala firma) byla organizace na
v.d. úrovni a akce uskutečněna s maximální hospodárností – 20.000,vše s podmínkou řádného vyúčtování
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-nebyl schválen návrh p. Karbana na zadávání titulu CACIT na MČR IPO FH – PČKS
samozřejmě zná předpisy FCI a je si vědomo skutečnosti, že akci by bylo možno realizovat,
v současné době však není reálné
a) omezit počet českých účastníků
b) podmiňovat u zahraničních účastníků účast na VS IPO FH
-vzaty na vědomí změny:
-předsedkyně KASS – za pí. Brothánkovou pí. Madziová Eva ml.,
-předseda Flyball Clubu ČR – Jaroslav Janda za pí. Bakrlíkovou
-na základě návrhu p. Spolka byl v návrhu rozpočtu ČKS na rok 2012 proveden přesun
částky 500.000,- Kč pro oblast repre a sportu chovatelských klubů a navýšen o částku
300.000,- Kč pro oblast sportu a repre všech kolekt. členů , v tomto návrhu není zohledněno
zvýšené cestovné

Ukončeno 22,00
zapsal : Šiška
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