
Pro Plénum ČKS 6.12.2011 
( kontrola nejdůleţitějších usnesení od posledního Pléna ČKS 29.3.2011) 

 

Od posledního Pléna zasedalo P ČKS celkem 5x ( řádné i mimořádné zasedání ) 

 

384 /10 –TTM-byl stanoven termín doručení přihlášek sekretariátu od KV ČKS včetně     

  úhrady do  31.5.2011  

-v souvislosti s tím zpracován aktuální přehled počtu mládeţníků v jednotlivých krajích a  

 odeslán pí. Skalické (komise mládeţe) a KV ČKS 

375/11-nový Sborník řádů a směrnic – úkol trvá (v mezidobí bylo přistoupeno k řadě změn  

 ve stávajících částech a byly schváleny zcela nové oblasti činnosti) – VK + KM 

408/11 - na základě návrhu předsedy VK p. Hodka byli schváleni další členové nové VK:  

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

409/11-byly schváleny pravomoci VK (byly přílohou dubnového zápisu P ČKS) 

410/11-nové znění zkušebního řádu IPO – překlad, úprava a vytištění (zajištěno smluvně na  

 fakturu, v současné době se provádí nezbytné korektury a příprava do tisku – 130 str.-10.-

11.12.2011-Breda NL-seminář k novému IPO (p.Hodek, Ing.Šveráková)-výlohy hradí ČMKU  

-jednáno s MSKS ohledně úhrady překladu (souhlasí 50/50%) – rozšířit objednávku 

- 3.-4.4.2011 – Č.Budějovice , uskutečněn seminář pro adepty na rozhodčí (dieta +  nocleh) 

-11.-12.6.-zkoušky nových rozhodčích (také ČB) splnili na I. tř. : Lasík, Hlaváč, Karvánková,  

 Marinč, Ryneš, Zborka , Čákora, nesplnil Klícha, na II.tř. :Duffková, Ţiţka, Hartl, Tůma 

411/11-PČKS pověřuje VK zpracováním podmínek pro mezinárodní rozhodčí – splněno a    

 předáno do komise FCI – uveřejněno na webu ČKS 

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

 (právníkovi nejpozději do 15.5.11) – splněno – návrh podán, probíhá šetření P ČR,   

 v souvislosti s ukončením členství p.Truksy v ČKS zastaveno kárné řízení, ve spolupráci  

 s MSKS vydán zákaz účasti p.Truksy na akcích obou svazů (přestoţe získal průkazku člena  

 MSKS prostřednictvím ZO Mělník Vehlovice,členem MSKS není – ověřeno, potvrzeno  

 MSKS) 

413/11 - dodatečně schváleny výše náhrad na VS TOP 15 s ohledem na niţší počet účastníků: 

 rozhodčí 1.000,-figurant 600,-,ved.stop 600,-,náhr.fig.- 400,-,pom.rozhodčí 400,-,                               

 šlapači beze změny 

414/11-bylo upřesněno období delegace rozhodčích na tábory ve všední dny : 15.6. – 15.9. 

415 – 419/11-agenda provedení delegace na vrcholné svazové akce 

417/11- smlouva s fy. COLIN (Ing.Kulísková) – Projekty Kynolog roku a Nejlepší ZKO 

 na základě připomínek JUDr. Šmídové netrvá firma Colin na uzavření smlouvy ,ale                

 navrhuje partnerství – schváleno – viz příloha zápisu + web. 

-VK přezkoušení svazových figurantů 19.6.2011 v Jaroměři : omluveni : Nečesaný, Šíma,  

 Prousek, Špalek, Ing. Jozová, Labík, splnili : Kuncl, Sáss, Vyhnal,Böhm, Kupka, Kubec,  

 Brunovský, Křeček, Mach, Soukop, neobhájili: Coufal, Rohlena, Berdych, Štěpán ( platí od  

 roku 2012 ) 

418/11-na základě návrhu VK schváleno zrušení omezení výkonu funkce figuranta u všech 

 ZŘ – rodinný příslušník, osoba ţijící ve společné domácnosti 

419/11-na základě návrhu VK , (vyplynulo z poţadavků účastníků VS a MR) schváleno   

  zavedení funkce šlapače s tím, ţe výběr šlapačů,včetně jejich náhradníků bude  záleţitostí  

 pořadatele akce , VK nebude provádět jejich delegaci, ale pouze jejich proškolení 

420/11-v souvislosti se zavedením funkce šlapače na VS schválen návrh VK na zvýšení  

  startovného na VS IPO - á 1.000,- Kč od 1.1.2012 – do INFO sekretariát 

421/1-na základě splněných hospitací schváleno jmenování rozhodčími I.tř. Mirka Tichá,   

 MUDr. Tichý Jiří  



426/11-na základě návrhu KM schváleno zvýšení příspěvku na TTM KV ČKS na částku 

 10.000,- Kč - pro ţadatele : StČ, Moravskoslezský,Pardubický,Královéhradecký,Liberecký 

 s podmínkou vyúčtování do 31.10.2011 - pokyny sekretariát 

428/11 - tajemník informoval o programech MŠMT - v této souvislosti schváleno pouţít   

 částku 400.000,- výhradně na provoz dle dřívějších kriterií ( zkoušky a členská základna) ,   

 339.000,- pro akce mládeţe a částku z mimořádné dotace MF ve výši 1.244.000,- na částečné   

 pokrytí výdajů spojených se sport.akcemi a konkrétní částku tohoto příspěvku ve výši cca   

 386.000,-  pro oblast reprezentace a sportovních akcí kolektivních členů v roce 2011 

- zpracovány pokyny k vyúčtování finančních prostředků na provoz – rozeslány 

431/11 - 5.11. se uskuteční přezkoušení zbytku - omluvených i neomluvených- svazových 

 figurantů v Roudnici 

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 aţ do výše 1.000,- Kč za den – dle kvality odvedené práce , dle   

              hodnocení posuzujícího rozhodčího a po dohodě s vedoucím akce 

433/11 - od 1.12.2011 budou rozesílány delegační listy pouze na zkoušky z výkonu, ostatní 

 delegace na akce včetně MR budou prováděny prostřednictvím INFO, pouze změnybudou 

 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) 

437/11 - na základě splněných hospitaci schváleno jmenování pí. Jaroslavy Mikulecké 

 rozhodčí I.tř. pro posuzování výkonu psů  

438/11 - podklady plánu na rok 2012- kolektivní členové zašlou současně s termíny akcí a 

 poţadavky na finanční příspěvky i systém výběru reprezentace ( nejméně dvoustupňový, VS,  

 MČR) nejpozději do 30.10.2011 

441/11 - informace 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 

VK - projednán návrh na způsob stanovení pořadí při MR SP 2011 a z toho vyplývajícího   

 návrhu na sloţení reprezentačního druţstva 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 zdrţel se tři hlasy : (Hodek, Spolek, Nováková) 

výsledek : schváleno 

varianta b) protinávrh p. Karbana : 

při shodě rozhoduje postupový ţebříček na MR - 

pro 4 hlasy: Karban, Nováková,Spolek, Hodek 

proti 3 hlasy .Melichar, Šmolík, Vychodil 

zdrţel se 1 hlas : Skalická 

výsledek : neschváleno 

- figuranti : z přítomných 22 figurantů  2. a 1.VT, písemné testy nesplnilo 9 a z nich  ještě 1  

 nesplnil časový limit v běhu.Z pokračujících 13-ti  figurantů bylo jiţ  pět drţiteli 1.VT  a  

 pokoušeli se získat  atest svazového figuranta. Test nesplnili.Jsou však nadále drţiteli 1.VT, 

 



 z dalších  osmi uspěli a 1. VT získali tito figuranti :    Kraus Lukáš, Opršal Vladimír, Čejka 

Jiří, Vidlář Michal,Klimeš Dušan,Černáč Miroslav. 

Přezkoušení svazových figurantů se zúčastnili : Labík Jaroslav,Šima Ladislav,ing.Jozová Jitka 

a   Nečesaný Jiří. 

  Atest svazového figuranta obhájil  figurant Labík Jaroslav a Šíma Ladislav. 

  Atest byl odebrán p. Jiřímu Nečesanému a ing. Jozové Jitce. Dále jsou drţiteli 1.VT. 

KM - navrhuje zrušení poslušnosti při M ČR mládeţe stopařů a zavedení kategorie druţstev         

 -schváleno 

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

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

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

-návrh i pro kategorii juniorů zavedení titulu Juniorský mistr – schváleno 

-TTM - napříště opět proplácet cestovné rodičům - schváleno 

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 

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 sluţeb a to na zásilky doručené po 1.1.2012 , současně nutno zváţit úpravu  

 poštovného 

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

  I.tř. pro sport. výcvik psů 

446/11-vyhlásit soutěţ o návrh emblému na MS FCI IPO v r., 2013 v ČR – zpracovatel 

 vítězného návrhu obdrţí 3.000,- Kč – návrhy zasílat do 31.12.2011 na adresu ČKS 

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

 přímo KV nebo MR mládeţe 

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

  pro MVP v Praze  

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 2011 

 

Zpracoval : Jaroslav Šmolík  


