Kontrola důležitých usnesení od posledního Pléna 26.3.2013
(P ČKS zasedalo od té doby celkem 6x)
539/13- k případu p. J.Janečka –
1. Kárný žalobce po prostudování dostupných podkladů doporučuje předsednictvu ČKS zrušit
opatření k pozastavení činnosti rozhodčího pana J.Janečka. Důvodem je nedostatek
průkazných podkladů k zahájení kárného řízení před kárnou komisí. Schváleno všemi hlasy
2. Další záležitost p.Janečka - neúplné splacení dlužné částky – řešeno žalobou – právníci
dosud
553/13 – zasedání komise FCI v Roudnici 8.-10.3.2013 (za ČKS Šmolík,Karban,Šiška – za
ČMKU MVDr.Široký)
pořadatel zajistil jednání v kulturním prostředí, příprava MS byla členy komise FCI kladně
hodnocena, provedena prohlídka tréninkových míst ,stadionu se zázemím a terénů na stopy
zajištěno sobotní večerní posezení s občerstvením - zápis jednání komise Plénu zaslán
566/13-tajemník předložil informaci Policie Mělník o odložení případů navrženého
trestního stíhání ve věci zfalšovaných výsledků RTG-záznam předloží k posouzení PČMKU
pí. Nováková – řešeno ČMKU – opraven záznam Policie – prakticky bez závěru
569/13-trvá jednání k požadavku ČKNO ve věci aktualizace dat chovatelskému klubu
za ČKS - Karban, Nováková, Šiška-budou navrženy dva termíny k jednání - jednání s
ČKNO proběhlo 10.6.2013 - zápis a návrh dodatku smlouvy odeslán
559/13-dopis ohledně MR Agility plemene sheltie KA odeslán - trvá vysvětlení na
základě jaké směrnice byla uskutečněna sportovní akce MR Agility sheltií a zadán titul MR
bez spolupráce s chovatelským klubem – závěr = upravit Soutěžní řády tak, aby podobná
akce proběhla vždy jen se souhlase klubu příslušného plemene
572/13 – schválen Sborník řádů a směrnic – zveřejněn na webu
574/13-opakované stížnosti ZKO Ostrov Veseřice – vyřešeno definitivně až na schůzce
zástupců KV K.Vary, ZKO Veseřice a P ČKS
575/13- záležitost dluhu ZKO Bílina – záležitost po průtazích vyřešena až pod pohrůžkou
pozastavení činnosti ZKO a činnosti předsedy p.Žižky jako rozhodčího
576/13-na základě návrhu VK upraven seznam mezinárodních rozhodčích - doplněny
Ing. Hořejší, Machová, vyjmut p.Veselka - předáno ČMKU
577/13- na základě vyhodnocení letošních VS IPO schváleny změny Směrnice č.8 – VK
přepracuje příslušnou Směrnici ve Sborníku - INFO + web, splněno
578/13-změna termínu konání MČR mládeže na 16.-18.8.2013 – zveřejněno
579/13-schválena dotace ve výši 5.000,- pro KV Pardubický na Den mládežníka
583/13- informace PK o zaslané přihlášce vrhu NO do PK chovatelkou p.Holubovou
chovatelce bylo v minulosti odňato právo chovu jednou provždy pro opakované a hrubé

porušení chovatelských předpisů platných v době před r.1990 – postupně zjištěno, že má
zaregistrovanou další CHS – předáno k dořešení ČMKU – zákaz chovu na obě CHS
Již narozená štěňata zapsána na CHS manžela jmenované
585/13-reprezentace na MS FCI IPO 2013 v Roudnici n. L.
-řešeno jmenování vedoucího reprezentace – u původně navrženého p.Pospíchala nebylo
dohledáno členství ani v ČKS, ani v CMC.
proto VK doporučila jako vedoucího reprezentace MVDr. Zbyňka Diviše
Na základě návrhu VK schváleno složení české reprezentace : Vedoucí družstva - Zbyněk
Diviš MVDr.
Členové : Michaela Kuncová, Martin Pejša, Dita Finsterle, Tomáš Louda, Milena Pufrová,
Náhradníci: Vítězslav Holan, Václav Ouška
Na návrh samotných reprezentantů schváleny dva termíny soustředění 30.-31.8., a 13.-14.9.2013,
reprezentanti se nedohodli na konkrétní osobě figuranta na soustředění a každý si zajistí figuranta
vlastního
Materiální vybavení reprezentace f.HST jako sponzor st.reprezentace
-v této souvislosti rozhodnuto, že veškeré otázky reprezentace bude řešit realizační tým ve
složení - MVDr. Diviš, Kejř, Hodek
586/13 (červen) na základě návrhu předsedy p. Jaroslava Hodka rozhodlo PČKS po složité
diskusi odvolat členy výcvikové komise ČKS s okamžitou platností, současně bylo uloženo p.
Hodkovi, předložit návrh na složení nové VK všem členům PČKS nejpozději do 8.7.2013
(před mimořádným zasedání P ČKS v Roudnici)
587/13-schváleny výše odměn pro figuranty na MS FCI- á 2.000,- Kč/den , náhradníci a
šlapači dle VS
588/13 – schváleny dotace na krajské TTM – viz zápis červen
589/13-p. Karban zpracuje do 10.7. návrh na rozdělení finančních prostředků kolektivním
členům a odešle členům PČKS k následnému projednání
návrh na rozdělení finančních prostředků kolektivním členům předložen,po diskusi schváleno,
současně projednán návrh rozdělovníku finančních prostředků klubů spec. výcviku p. Spolka ,
k tomuto předložen protinávrh p. Karbana, po diskusi schváleny rozdělovníky - viz příloha
zápisu červenec
590/13- informace o rozhodnutí Českého olympijského výboru uvolnit ze svého rozpočtu
částku milion korun na rychlou pomoc postiženým sportovním klubům - informace všem
ZKO odeslána i s pokyny
Některé naše ZKO možnosti využili – o výsledku jsme však informováni nebyli
Povodně – žádosti o fin. výpomoc ČKS předloženy těmito ZKO:
Praha 5 Zbraslav, Vimperk, Praha 7 Stromovka, Lety, Dolany, Praha 9 Kyje, Litoměřice
ZKO budou obeslány dotazníkem na kterém vyplní nejen rozsah škod, ty byly i vyčísleny v
původních žádostech, ale i pojistná plnění , pověřená komise předloží na příštím jednání návrh na
konkrétní částky - Šmolík , Karban, Šiška
Následně žádosti předloženy a schválena výše příspěvků na likvidaci škod :
Vimperk - 22.000,- Kč , Praha 7 Stromovka 300.000,- Kč, Litoměřice 100.000,- Kč
Praha 5 Zbraslav - 200.000,- Kč, Lety - 100.000,- s podmínkou zaslání rozpisu škod - v žádosti
uvedeny jen všeobecně
-Praha 9 Kyje – řešit po dodání platné nájemní smlouvy
-Dolany - neschváleno - ZKO nevykázala žádný majetek

594/13-problém s nájemcem domu v Jihlavě -obdržel předžalobní výzvu na kterou nereagoval,
právní zástupkyní mu byla následně zaslána i žaloba – řešeno průběžně právníkem

595/13-na základě návrhu p. Hodka doplněna VK o členy : Krajčí Theodor , Ťujík Břetislav ,
Ryneš Miroslav, Nedvěd Vladimír – schváleno
596/13 - formálně schválen rozdělovník finančních prostředků na provozu a údržbu – výše
dotace odpovídají požadavkům zaslaným ZKO v požadovaném termínu v roce 2012 pro
letošní rok – sekretariát rozeslal pokyny dle soupisu
597/13- Za přítomnosti prezidenta KCHKN p.Škubala projednána vleklá záležitost chovatelky
Veroniky Fialové a přijaty zásady dalšího postupu v návaznosti na uvedení výsledku RTG feny
do PP vrhu, současně byla diskutována i platnost výsledku RTG DKK psa Jack Věčný Rival - k
tomu bylo po diskusi o platnostech německého (nezapsaného v PP feny ) nebo českého RTG (
zapsaného v PP feny ) rozhodnuto:
KCHK zašle doklad o výsledku RTG feny KV Kianga von Horren v Německu C1 nejpozději do
15.9.2013- pokud plemenná kniha neobdrží do tohoto data doklad, vydá průkazy původu s
českým, tedy v PP zapsaným výsledkem RTG DKK 0/0
- vývoz psa Jack Věčný Rival bude vyhotoven podle požadavku vývozce beze změny výsledku
RTG DKK - tedy jediný oficiálně vyhodnocený a zapsaný výsledek v PP psa s nálezem 1/1

599/13-zamítnuta žádost neziskové organizace Pes A Člověk o začlenění do ČKSorganizace nesplňuje podmínky vydané ČMKU - v rámci ČKS i ČMKU řešeno organizací
HELPPES
600/13 - k otázce sponzorství pro rok 2014 – po diskusi schváleno vypsání výb. řízení na
zajištění VS, MR IPO a reprezentace v rozsahu roku 2013 – splněno sekretariátem
601/13 - VK požaduje zveřejnění svých zápisů na webu – schváleno s podmínkou projednání
v PČKS a doplněním formulace Zápis podléhá schválení P ČKS na závěr každého zápisu ,
teprve následně zveřejnit se zápisem PČKS – komise jsou poradním orgánem P ČKS
602/13-k MS FCI IPO 2013 v Roudnici n. L. - soustředění 30.-31.8., a 13.-14.9.2013
realizována,
-přednesena ústní informace p. Kejře o letošním MS FCI v Roudnici n. Labem - 2 roky
příprav se vyplatilo, akce byla po zásluze oceněna všemi účastníky včetně komise pro
pracovní psy FCI na zasedání 23.9.2013 – poděkování nejen p.Kejřovi, ale celému
vedení a všem pomocníkům ,
Na základě návrhu p. Karbana byla schválena účast p. Kejře , ing. Čecho a Mgr.Maškové na
MS 2014 ve Švédsku na náklady ČKS
-kritika přístupu reprezentačního týmu k možnosti propagace v mediích- odmítnutí ukázky i
jen zodpovězení otázek na kameru televize - propagace tak náhradně řešena vystoupením p.
Kejře v televizi PRIMA a dodatečně vystoupením D.Finserle
-p. Karban předložil návrh na úhradu nákladů rozhodčích, figurantů a šlapačů MS –
s vyčíslením konkrétních nákladů bude předloženo na příštím jednání
-ukázky z MS FCI 2013 byly vysílány ve vydání pořadu Víkend
603/13-schválena změna vstupních podmínek k přihlášení na VS SP - při sestavení žebříčku
mají přednost psovodi se zkouškou IPO - FH – zapracovat do Směrnice č.8 - VK

604/13-VK zpracovala novelizaci směrnice pro VS a MČR ZVV 3 s platností od 1.1.2015
605/13-schválena úprava směrnice pro VS a MČR stopařů – zveřejnit na webu
606/13-na základě návrhu p. Vychodila schváleno uskutečnění školení rozhodčích výkonu I. a
II. třídy společně ve dvou termínech, l x Praha 15.2.2014 , 1 x Morava ZKO Bedea 22.2.2014
***návrh p.Skalické na další zkoušky NZŘ – bylo přílohou zápisu z října – k jednání dnes

607/13-na základě dopisu postoupeného ČMKU ve věci naplňování stanov v Moloss Clubu
CZ rozhodnuto:
Klub předloží do 20.11.2013 ověřené zápisy členských schůzí a zápis o volbě
stat.zástupce splněno částečně – k jednání dnes
Současně PČKS rozhodlo s platností od 1.1.2014 o vydávání tetovacích (resp. zápisových )
čísel u plemen tohoto klubu takto:
- plemena s více kluby - vydává ČMKU
- plemena organizovaná pouze v Moloss Clubu CZ - vydává PK ČKS

608/13-předloženy tetovací doklady několika vrhů k posouzení zda se jedná o originály-po
diskusi rozhodnuto postoupit k posouzení RPK ČMKU – vyřešeno
609/13-k VII. Sjezdu ČKS 6.12.2014 - schváleny následující termíny:
- Výroční členské schůze ZKO do 30.3.2014 – záznam o volbě výboru ZKO , usnesení jednání
VČS, jména delegátů, jména kandidátů na funkce ve vyšších orgánech zašle ZKO , obojí ve
dvojím vyhotovení příslušnému KV ČKS
- Krajské konference se uskuteční do 29.6.2014 :
KV ČKS zašle zápis krajské konference , usnesení a návrhy delegátů VII. sjezdu, včetně návrhů
kandidátů do PČKS a RK ČKS .
K tomu přiloží originály usnesení VČS ZKO příslušného KV, včetně záznamů o volbách výborů a
delegátů na krajskou konferenci, ev.kandidátů na funkce
Vše odešle na adresu ČKS do 31.7.2014.
- Kolektivní členové zašlou náměty, připomínky a schválené delegáty taktéž do 31.7.2014.

610/13-schválen klíč pro volbu delegátů na VII.sjezd
- KV ČKS - 1 delegát na každých započatých 150 členů
- Kolekt. člen - 1 delegát na každých započatých 750 členů
-počty členské základny budou sděleny na jednání jarního Pléna ČKS (2014).
611/13-na základě návrhu p. Karbana a pí. Roškotové schválena dotace na pokrytí nákladů
cestovného, ubytování a odměn rozhodčích a figurantů na MS FCI v Roudnici ve výši
231.928,- , záloha poskytnuta ve výši 50.000,- , doplatek 181.928,- Kč s podmínkou
předložení vyúčtování
613/13 -jmenována komise pro přípravu VII. sjezdu ČKS ve složení : Šmolík, , Karban , Kejř,
Šiška, Spolek, Melichar
***na základě připomínky sekretariátu schváleno na tiskopis potvrzení členské základny
informovat všechny ZKO že v případě, kdy ZKO nedodá alespoň jednu elektronickou adresu
a neposkytne souhlas se zveřejněním adresy na webu ČKS, bude její povinností si veškeré
informace opatřovat z webu

614/13-VK se ukládá dopracování návrhu změn směrnice č.8 - VS a MR IPO pro rok 2015
a předložení ke schválení PČKS nejpozději do 30.4.2014
615/13-VK se ukládá uskutečnění semináře kladečů pro sezonu 2014 – požadavky z krajů
616/13-schváleno zakoupení 3 ks pohárů pro vyhodnocení Ligy malých plemen za r.2013
Úkol pro VK – vyhodnotit dosavadní úroveň Ligy MP a M ČR MP a event..aktualizovat
směrnice pro pořádání
617/13-tajemník předložil předběžnou kalkulaci na převod programu členské základny a
výcvikových akcí do programu PK- schválena max. částka 500.000,- bez DPH – k jednání
dnes
618/13-schválen rozpočet VII. sjezdu ČKS ve výši cca 500.000,- Kč - zapracování do
rozpočtu na rok 2014 tajemník
619/13-k protestům na MVP rozhodnuto :
-zaslat všem protestujícím zápis protestní komise s omluvou za jednání rozhodčí Anuky
Palohaimo
- současně je vyrozumět , že neexistuje podklad k vrácení výstavního poplatku a ve
výsledcích je možno uvádět pouze zápis o neúčasti, protože jiný není v programu možný
- u neuznaných protestů uvést - diskvalifikaci
-požádat ve smyslu výše uvedeného ČMKU o řešení s finskou organizací
619/13 -vedoucí družstva na MS FCI FH - schválena Mgr.Drahuše Mašková
-vedoucí družstva na MS FCI IPO – schváleni Mgr.Drahuše Mašková a Václav Kejř
(stejně tam oba cestují)

