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Zápis  PČKS  12.1.2012                               Zápis č.  20  /  2012                           

z jednání  Předsednictva ČKS dne 12.ledna 2012, U Pergamenky 3, Praha 7 . 

 

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

                     Skalická I., Hodek Jar., Nováková I., Spolek Zd., 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 - trvá úkol VK 

410/11-ZŘ IPO v tisku, vypouští se  

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    

438/11-podklady na rok 2012- kolektivní členové -  naprostá většina dodala jen akce,  

-dodatky u chov. klubů ohledně využití feny po 8 letech kluby nedodaly PK bude postupovat  

 podle uzavřených smluv a podmínek chovnosti plemen     

-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 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-soutěž o návrh emblému na MS FCI IPO - ukončena – dva návrhy –- schválen návrh 

pí. Simony Kosorin s tím, že je nutno doplnit emblém ČKS, motiv barev státního znaku a 

upravit umístění data – dopis odeslán, příslib předložení 4 nových návrhů do konce ledna  

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 až na drobné 

výjimky nedodali 

oprava 463/11-schválen doplněk pro případ účasti ved. družstva z řad rodičů (zastupování, 

protesty)  

459/11-zvýšení cestovného do INFO - splněno  

464/11-přijetí za kolektivního člena ČKS o.s. NORD BOHEMIA CANIS- dnešního dne byla 

podepsána smlouva o pověření o uspořádání MVP CACIB s občanským sdružením NORD 

Bohemia Canis - sváleno přijetí za kolektivního člena - zástupcem v plénu ČKS předseda 

p. František Švec  - dodány stanovy, změna  sídla  - na web a do INFO sekretariát  

 

K bodu 2 : Zprávy z orgánů.  

Sdružení sportovních svazů ČR –  zasedání se uskuteční v roce 2012  

-hlášení čl. základny a pasportu k datu 31.12.2011 do  15.1.2012 -  sekretariát  

465/12-možnost získání finančních prostředků z MŠMT na pojištění – usneseno prověřit  

 otázku pojištění svazových figurantů a rozhodčích I.tř. - návrhy předseda a tajemník po  

 projednání s pojišťovnou  

466/12-informace o přístupové dohodě k přijetí Svazu  hasičů Čech, Moravy a Slezska do  

 SSS ČR – po zvážení skutečnosti, že zřejmě nelze předpokládat takové navýšení, aby nedošlo  

 ke snížení finančích prostředků ze státního rozpočtu i MŠMT, je předpoklad, že by se  

 jejich přijetím výrazně snížily fin. prostředky pro ČKS -  toto v podstatě nelze ošetřit žádnou  

 smlouvou - usneseno uložit předsedovi ČKS tuto smlouvu nepodepisovat -dopis předseda 
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Zápis  PČKS  12.1.2012                                
ČMKU –  jednání se uskuteční 8.12.11  
-směrnici pro přijímání nových subjektů- posuzují právníci  

-tajemník upozornil na nereálnost plánování nižších typů výstav, dle sdělení  pí. Novákové  

 bude VŘ ještě upraven na příštím jednání PČMKU  19.1.12 

-současně upozornil, že dosud nebyla dodána pověření na NV a MVP ČKS 2012 ,v této  

 souvislosti vznikly připomínky k jarní MVP Praha O pohár střední a východní  Evropy 

 prezentované na MVP DUO CACIB v Brně p. Štefíkem – ČKS nebyl informován o tom, 

 že by měli být pozváni k posuzování jako rozhodčí představitelé kynologických organizací  

 střední a východní Evropy  

  

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

-jednání se nekonala   

K bodu 4 : Zprávy z komisí . 

Organizační komise – p. Melichar. 

453/11- kooptace pí. Miroslavy Chramostové dopisy  splněno   

-informace o dopisu p. Boučka - dopis předseda a tajemník 

-upozornil na nutnost uzavření dohod o provedení práce, na všechny odměny – doporučuje 

nové vysvětlení pro ZKO do dalšího INFO   

Chovatelská komise – p. Karban.    

-informace o závěrečných zkouškách rozhodčích exteriéru - březen 2012  

-jednání CHK se uskuteční vždy před Plénem ČKS od 12,00 hodin  

-zpracování koncepce a rozdělovníku finančních prostředků pro chovatelské kluby a kluby  

 spec. výcviku - předloží p.Karban  a p. Spolek nejpozději týden před příštím jednání 

tzn.7.2.12 

Výcviková komise –  p. Hodek. 

456/11-Bc. Vojkůvka - dopis odeslán, cestovné uhrazeno     

458/11-jmenování rozhodčích I.tř. a II. tř. splněno 

z jednání výcvikové komise 10.1.2012  

-dokončeny úpravy MZŘ – Ing.Karlas,  

-nutno odstranit pokyny IPO z webu ČKS (splněno) 

-sekretariát připraví pozvánky na školení rozhodčích 1 a 2. tř. 18.a 19.2.2012 – upřesnění  

 p. Hodek  

-cestovné nebude hrazeno – pouze lektoři obdrží lektorné  

-pro část školení – novelizovaného ZŘ malých plemen – zajištěn p. Ťujík p. Hodkem   

-v rámci školení budou oceněni jubilanti z řad  rozhodčích výkonu 1. tř. - 50, 60, 65, 70, 75,  

 80 let – odměnit na školení i za r. 2011/školení rozhodčích I.tř. se v r. 2011 nekonalo  

-program : zahájení - p. Šmolík, stopy -p. Hodek, obrana - p. Veselka, poslušnost - ing.  

 Karlas, malá plemena - p. Ťujík 

-nutno zajistit – nocleh z 18. na 19.2.12 pro 2 osoby (Hodek, Veselka) 

- školení kladečů se uskuteční: 

3.3.12 Praha - Jižní Město (KV, ústecký, královéhradecký, pardubický),  

4.3.12 - Volenice  (středočes., jihočeský, plzeň,),  

10.3.12 - Bedea Kroměříž (moravskoslezský ,jihomor., zlínský, olomoucký) 

- lektoři -  J. Hodek, P. Veselka , promítání zajistí sekretariát  

-v této souvislosti schválena odměna za pronájem prostoru pro školení  1500,- Kč + 90,- Kč  

 stravné účastníkům. Lektorům cestovné + lektorné. 

-na základě připomínek zrušeny chráněné termíny v r. 2012- informaci do INFA 1/12 

-předložen  plán jednání VK + pokyny VS a M ČR stopařů 

-p. Šmolík - připraví pokyny VS a M ČR ZVV3  
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 Zápis  PČKS  12.1.2012 
-schválen návrh VK na  zvýhodnění účastníků VS a MČR IPO v r.2012: 

- soutěžícímu, který v r.2012 získá na VS IPO, nebo MČR IPO minimálně 260 bodů, 

stačí tento bodový zisk jako podmínka k přihlášení na VS IPO 2013. 

- soutěžícímu, který v r.2012 získá na M ČR IPO nejméně 260 bodů bude tento 

výsledek poskytnut jako „BONUS“, to znamená, že může být započten jako druhá, 

případně třetí VS v r.2013.  

- pro soutěžící, kteří výše uvedených výhod nedocílí, platí stávající usnesení, to 

znamená docílit v r.2012 na zkoušce IPO3 minimálně 270bodů. Započítávají se 

zkoušky, CACIT , Krajské soutěže CACT a Klubová Mistrovství – všechny akce 

konané pod záštitou ČKS a posouzené rozhodčími delegovanými ČKS. 

 

-stížnost p. Červinkové – zamítnuta - zk. FPr 2 se neuznává – organizací nebyla v r. 2011  

 nahlášená do členské základny, nebyla ani členskou některé jiné členské organizace ČMKU  

-VS bude hodnotit jedna komise rozhodčích – plán akcí a delegace rozhodčích - viz příl. č.I 

467/12-schválen p. Jiří Fidzinski jako ved. výpravy na MS FCI stopařů 2012 – zajištění 

 sekretariát  

468/12-schváleno zveřejnění zrušených zkoušek na webu ČKS  

 

Komise mládeže - pí. Skalická. 
 -trvá dopracovat pokyny do Sborníku pro oblast mládeže  

-jednání komise v červnu, září a listopadu  

.  

KRK Komise pí. Roškotová. 

-upozornila , že v řadě případů jsou rozpočty ve snaze získat finanční prostředky navíc 

naddimenzované , schvalování nelze provádět bez odborného dozoru příslušných komisí  VK, 

KM 

-jako příklad uvedla VS SP v Chodově - rozpočet příliš vysoký, nelze uznat částky 

 za telefon ( dodán doklad na telefon za celý měsíc cca 1.500,- Kč , hrnečky , apod. doklady,  

 které nebyly v rozpočtu schváleny – pořadatel musí neuznané částky vrátit –dopis sekretariát 

469/12-na základě návrhu pí. Roškotové schváleny max. výše záloh na akce 2012 .  

 VS IPO  -  50.000,- ,  VS SP – 20.000,- (dvoudenní) , VS mládeže 10.000,- jednodenní ,  VS 

SPM – 10.000,- MR NZŘ 50.000,- , MR IPO – 70.000,- , MR SP mládeže – 40.000,- , MRM 

50.000,-  

K bodu 6: Různé.  
 462/11-k ZKO Ostrov II – dopis ZKO odeslán  

-p. Kejř informoval o přípravách MS FCI , které se uskuteční 14.-22.9.2013 v Roudnici n.L., 

 je podepsána smlouva o smlouvě budoucí – nájem stadionu , zajištěno ubytování 

470/12-schváleno poskytnutí dotace na MS ISPO pořádané KCHK na základě žádosti 

prezidenta p. Škubala ve výši 30.000,- Kč - částka bude ošetřena smlouvou o vyúčtování  

471/12-tajemník přednesl informaci o žádost nájemce v Jihlavě o ukončení nájemní smlouvy  

 s tím, že nájemní smlouvu by na celý objekt uzavřela stávající podnájemnice pensionu,která 

 projevila zájem o uzavření prodloužené smlouvy na dobu 5 let – usneseno částka 75.000,- 

 měsíčně v případě smlouvy na dobu 3 let, 80.000,- měsíčně v případě smlouvy na dobu 5 let, 

 v obou případech i zajištění správcovství domu  i ošetření zvyšování nájemného max. o výši  

 inflace - podpis p. Šmolík  

472/12-schváleny požadavky na dotace TTM KV - Ústecký, Středočeský, Pardubický – á  

 10.000,- Kč                           

 -nové ZKO – Náchod – Sport , Rychnovek - obě HK, Buková pod Srnčím Vrchem - Plzeň  
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Zápis  PČKS  12.1.2012 
473/12-na základě návrhů KV a členů PČKS schváleno udělení čestných odznaků ČKS a  

  plaket .  

  Čestný odznak ČKS : Koutný Alois – Náměšť n. Hané , Idrik Ladislav Náměšť n. Hané,  

                                      MUDr. Husička Josef , Náměšť n. Hané 

  Bronzová plaketa:  Stará Jana , Kolín, Palfiová Božena, Šilhánová Jana, Rajnoha Štefan, 

                                 Novák Rudolf   

  Stříbrná plaketa   :  Cimfl Vladislav, Kumperová Marie  

  Zlatá plaketa        :  Fiedlerová Blanka , Karban   

  Skleněná plaketa za zásluhy: Kuchta Vladimír,  Štýrská Marie    

 -tajemník seznámil s rozsudkem, dosud nenabyl právní moci ohledně částky 187.500,- Kč  

  s úroky z prodlení  dluh uznaný nájemcem Strnadem při ukončení nájmu  včetně úroků 

  cca 260.000,-Kč  

-tajemník informoval o vrácení dopisu p. Labíkovi – adresát se odstěhoval, adresa neznáma  

474/12-tajemník informoval o falzifikátech zápisu výsledků RTG DKK ve vystavených 

průkazech ČKS , jedinci nemají RTG vůbec, nebo si výsledek majitelé nenechali zapsat a po 

vyřízení exportu provedli falešný záznam rozdílný od skutečnosit ( např. fena NO vyvezena 

do USA , u nás RTG DKK 2/4 , v PP má uvedeno 0/0 – zápis je proveden v den vyhotovení 

Export Pedigree , razítka i podpisy prokazatelně falešné  

K tomu usneseno: 

- po projednání s právníkem podat trestní oznámení na falšování údajů, případně  

poškozování dobrého jména ČKS  

- v případě vývozu jedince je povinností PK provedení bezplatného záznamu všech  

známých údajů v databázi PK -  tzn. např. doplnění RTD DLK, DKK ,složených 

zkoušek  

- do přílohy pro vývoz do zahraničí doplnit údaje o zkouškách a RTG DLK a DKK  

včetně slovního vyjádření o výsledcích , případně uvedení , že jedinec nebyl 

rentgenován nebo nemá složenou zkoušku z výkonu  

475/12-termíny MVP 2013 nahlásit do konce ledna včetně MVP Litoměřice - sekretariát  

 

 

Ukončeno:  21,15                    

 

Zapsal :       Šiška      

 

 

Přílohy .  č.     I.          -   Plán akcí a delegace rozhodčích   

                 č.   II.          -   Definitivní plán zasedání P ČKS a Pléna  


