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Zápis Pléna ČKS  6.12.2011                               Zápis č.  19  /  2011                           

z jednání  Pléna ČKS dne 6.prosince 2011 , Dům odborových svazů, 

W. Churchilla , Praha 3U Pergamenky 3, Praha 7 . 

 

Přítomni  :  Šmolík Jaroslav, Karban Antonín, Melichar M., Vychodil Jiří,  

                     Skalická I., Hodek Jar., Nováková I., Spolek Zd., Kejř Václav  

                     MUDr. Bočanová, Ing. Brázdová, Mošnička K., Černá D.,  Daušová Z.,    

                     Grolbertová M., Ing. Hospodka, Hřebačková J., Huniadvari Frant.,  

                     Janda J., Kaskoun V., Ing. Kohout, Králíčková J., Krausová K.,  

                     Bc. Lasík, Kohoutová D., Mellar K., Nováková D., Veselka P., Rezková A.,  

                     Ing. Strouhal, Susková E., Škubal J., Lehuta M., Ing. Ulč,  

                       

Omluven :   Morávek J.-nemoc, Kunc L., Vyčítal P.-služebně mimo,Bakrlíková-nemoc    

Přizváni   :  Roškotová Blanka ,  Šiška Jiří                        

   

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

program  schválen bez připomínek.  

K bodu 1: Kontrola usnesení  od minulého Pléna ČKS .  

 Předseda ČKS seznámil s kontrolou usnesení od minulého pléna – ( viz příl. č. I. ) 

a usnesením PČKS ze dne 5.12.2011 . 

z  minulého zápisu PČKS 

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

410/11-nový ZŘ IPO bude vytištěn do 15.1. následně distribuce  

419/11-výběr na seminář šlapačů – bude jednáno  

trvá-zajištění jednotné  výsledkové listiny – sekretariát     

434/11-návrh proposic - I.MR ve výkonu malých plemen byl doručen, projedná VK   

-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 dodaly pouze kluby FB a CMC, ostatní dodají  nejpozději do  31.12.2011  

-trvá- dodatky u chov. klubů ohledně využití feny po 8 letech     

-otázka předání dat členské základny krajským zmocněncům SSS ČR- trvá tajemník  

-trvá – otázka ocenění některých sportovců na březnovém plénu - návrh p. Spolek do 31.1.12  

-trvá- splnění požadavku ČMKU k agendě rozhodčích - Dogfrisbee ,Obedience , Dogdancing   

-informace o nutnosti uzavření smluv se všemi pracovníky na MVP , zkouškách a  

 soutěžích – INFO  splněno  

444/11-ke zvýšení DPH na 14 %  připraveny dodatky ke smlouvám o vedení PK , k tomu trvá  

 zvážit úpravu poštovného ( zatím není na poštách k disposici)  

446/11-trvá soutěž o návrh emblému na MS FCI IPO -  do 31.12.2011 

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   

450/11-zástupci kolektivních členů návrhy na systém poskytování příspěvků nedodali 

459/11-zvýšení cestovného  do INFO – splněno  
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Zápis Pléna ČKS  6.12.2011                                
K bodu 2 : Zprávy z orgánů.  

Sdružení sportovních svazů ČR –  zasedání se uskuteční v roce 2012  

-trvá předložení formulář o hlášení čl. základny a pasportu k datu 31.12.2011 do  15.1.2012 –  

 sekretariát  

ČMKU –  jednání se uskuteční 8.12.11  

-směrnice pro přijímání nových subjektů- stanoviska právníků byla poskytnuta členům 

PČMKU 

  

K bodu 3 : Zprávy z krajských organizací a kolektivních členů. 

  Jednotliví zástupoc seznámili ve stručnosti s nejdůležitějšími akcemi a výsledky, 

Zejména zdůrazněno konání několika významných soutěží v ČR : 

- MS Agility Liberec - -   4. –  7. 10. 2012 

- MS ISPU -  MS kníračů ve výkonu  -  27. – 28.10. 2012 

- ME v dogdancingu                            

 

 K bodu 4 : Zprávy z komisí . 

Organizační komise – p. Melichar. 

453/11-na základě písemné rezignace Ing. J. Hořejší na funkci členky RK z rodinných důvodů  

 schválena kooptace pí. Miroslavy Chramostové ( první  náhradník) do RK ČKS-dopisy   

 předseda   

Chovatelská komise – p. Karban. 

-jednání se uskutečnilo před dnešním jednáním pléna od 12,00 hodin – zápis příl. č. II.  

Výcviková komise –  p. Hodek. 

456/11-omluva -Bc. Vojkůvkovi  - dopis připraven k odeslání    

457/11-školení šlapačů pro VS a MR 2012 -  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,  

 odeslány pořadatelům a KV,  včetně zveřejnění na webu   

458/11-jmenování do  funkce rozhodčích pro sportovní výcvik psů I.tř. a II. tř. splněno 

-upozorněno na skutečnost, že zkouška BH bude od 1.1.2012 podmínkou k účasti na jakékoliv 

zkoušce nového ZŘ IPO  

Komise mládeže - pí. Skalická. 
-informovala o výběrových soutěžích mládeže v jednotlivých kategoriích a mistrovstvích 

-vysvětlila navrhované a schválené změny pro rok 2012  - viz INFO 2/2011 – příl. č. III. 

  

 

K bodu 5:  Projednání návrhu rozpočtu ČKS na rok 2012. 
-tajemník informoval o požadavku členů PČKS na upřesnění příjmů a zejména výdajů podle  

 jednotlivých středisek ( plemenná kniha, sekretariát, oblast sportu, čl.základna a MVP ) 

-k tomu byly stanoveny poměry nákladů v oblasti mezd a dohod ( pro oblast MVP - úhrady  

 rozhodčích a pracovníků v kruzích) v poměru, který byl konzultován s jednotlivými   

 pracovníky i členy  předsednictva, následně byl pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2012  

 akceptován poměr objemu mezd středisek v % ( plemenná kniha 46,5 , sekretariát 7,5 ,  

 členská základna 14,- ,  sport 15,- MVP 16,5 )   
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Zápis Pléna ČKS  6.12.2011                                
460/11-po zapracování úpravy dotace pro kolektivní členy , přijaté PČKS 5.12.2011 byl  

 rozpočet schválen s vědomím, že se do něho promítne z výšení cestovného, s tímto rozpočet  

 schválen - konečné znění viz. příl. č. IV. 

  

K bodu 6: Různé.  

461/11-dnem 31.12.2011 byla ukončena platnost zkušebního řádu SchH / VPG  

462/11-k ZKO Ostrov II – konstatováno, že výbor zvolený dne 7.8.2011 je právoplatný, byl 

zvolen v souladu se stanovali ČKS, v dopise p. Melichara bylo nedopatřením uvedeno, že  

zájemci o členství, kteří uhradili členské příspěvky mohou hlasovat-stanovy jednoznačně 

uvádí, že členství vzniká až registrací na sekretariátu svazu, tzn. hlasování a případných voleb 

se mohou zúčastnit až po naplnění podmínek stanov  

  

  

Ukončeno:  18,45                    

 

Zapsal :       Šiška     

 

 

Přílohy .  č.      I.    -  Kontrola usnesení od minulého pléna         

                 č.     II.   -  Zápis chovatelské komise 6.12.2011        

                 č.    III.   -  INFO -  2/2011  

                 č.    IV.   -  Schválený rozpočet ČKS na rok 2012        


