Zápis č. 41 / 2013
z mimořádného jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 17. prosince 2013,
U Pergamenky 3, Praha 7.
Přítomni : Šmolík Jar., Karban Ant., Melichar M., Vychodil J., Skalická I., Hodek Jar.,
Kejř V., Spolek Zd., Nováková I. ,
Přizváni: Roškotová Blanka, Šiška J.
Zápis PČKS 17.12.2013

Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený
program mimořádného jednání schválen bez připomínek .
K bodu 1: Kontrola usnesení:
539/13-žaloba Janeček - právní zástupkyní zaslán odpor k dopisu
594/13-nájem domu v Jihlavě - žaloba trvá
600/13- sponzorství pro rok 2014 - splněno
607/13-trvá kontrola naplňování stanov v MC CZ - po diskusi usneseno přizvat Mgr.
Ohlídalovou k jednání dne 7.1.2014 - za ČKS se zúčastní A. Karban, I. Nováková, J. Šiška
jednání se uskuteční od 13,00 hodin, od 12,00 se uskuteční jednání s Dr. Koláčným,který
na problémy s nedodržování stanov MC CZ upozornil
-trvá sepsání dodatku o vedení PK s MC s platností od 1.1.2014 - po ověření mandátu
statutárního zástupce klubu
-k MC CZ - rozhodnuto o pozastavení úhrady fin. příspěvků do doby vyřešení otázky
statutárního zástupce
-informace o tet. a zápisových číslech plemen v MC CZ na ČMKU odeslána , bude
předmětem jednání PČMKU 19.12.2013
611/13-příspěvky na činnost za akce - většina uhrazena, ostatní po kontrole RK
-trvá - vyhodnotit stav kontrol čerpaných finančních prostředků ze st. rozpočtu v roce 2013 a
zaslat plán revizní komise ČKS na rok 2014 - sekr. a pí.Roškotová do 20.1.14
-trvá zabezpečit stabilitu osob, zodpovědných za celý proces plánování, čerpání i vyúčtování
státních dotací
-trvá-změny vyplývající z nového obč.zákoníku
-trvá-smlouva o úhradě výstavních poplatků při MVP platebními kartami
-trvá-plemeno "vícebarevný pudl" účast na výstavách po 1.1.2014 - řeší ČMKU
-odpovědi na stížností na posuzování plemene anglický buldok na MVP v Praze - dopisy
odeslány
613/13-jmenována komise pro přípravu VII. sjezdu ČKS ve složení: Šmolík, , Karban , Kejř,
Šiška, Spolek, Melichar
-všechny komise předloží návrhy na ocenění funkcionářů k ocenění na krajských
konferencích a VII. sjezdu ČKS - návrhy předložit nejpozději do konce března 2014
přehled jubilantů v roce 2014 - viz příl. č. I.
-informace na tiskopis členské základny - splněno
614/13-VK se ukládá dopracování návrhu změn směrnice VS a MR IPO pro rok 2015
a předložení ke schválení PČKS nejpozději do 30.4.2014 - trvá
615/13-VK se ukládá uskutečnění semináře kladečů pro sezonu 2014 - požadavky z krajů
-trvá zpracování návrhu pokynů a tiskopisů k vyúčtování akcí v roce 2014 jmenovanou
komisí: Karban, Nováková, Roškotová, Spolek,
-návrh uskutečnění European Open Junior v agility v roce 2015 ČMKU - splněno
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-VK
- navrhne úpravu směrnice pro zadávání výkonnostních tříd malých plemen do 21.1.2014.
podmínky upravit - 20 zkoušek, 2 psi ZMP 1-3,doplnit i dalšího psa ZVV 1-3 nebo IPO 1-3
- provede kontrolu Směrnic a celého Sborníku do 21.1.2014.
-připraví návrhy na ocenění figurantů
-připravuje osnovu ke školení kladečů na úrovni ČKS (kraje nahlásí uchazeče na kladeče do
30.1.2014, na VS a akce CACT - kladeči musí být proškoleni ČKS, na otevřené závody proškoleni krajem, na zkoušky-není potřeba proškolený kladeč, za kvalitu kladeče ruší.ZKO
-navrhne úpravu Směrnice č. 8 (VS a M ČR IPO), dopracovaný návrh Směrnice č. 8 ( systém
výběru MČR IPO a MR SP) bude znovu projednán P ČKS na jaře roku 2014 - VK předloží
dle požadavku PČKS do 30.4.2014 (předpokládaná platnost od 2015)
-nové zkoušky-návrh-VK nesouhlasí
-trvá-problém zákonného zástupce při případném úrazu na TTM
-připomínka k čerpání rozpočtu MR mládeže stopařů - doporučuje zohlednit při stanovení
příspěvku za akci - návrh RK
621/13-trvá - zabývat se otázkou nových zkoušek předložených pí. Skalickou (us.Pléna)
623/13-termín předložení vyúčtování kolektivních členů - doručení na návrh p.
Melichara do pátku 13.prosince 2013
-nevyčerpané prostředky budou použity pro ostatní kolektivní členy procentickým
rozdělením p. Karban: ( originály do pátku předložil: MS dobrman klub, Moravskoslezský
YT, Dogdancing, KPCHP ), ostatní doručeno v pondělí 16.12.)
-konkrétní částka bude přílohou zápisu po schválení PČKS v únoru
624/13-po diskusi budou neuhrazené finanční prostředky poskytnuty ostatní kolekt.členům
podílem v rámci dotace na rok 2014
625/13-na základě splněných hospitací jmenována ing. J. Jozovou rozhodčí II. výkonnostní
třídy - předseda ČKS
626/13-předseda VK informoval o návrhu změny figuranta u akce Boxerklubu ČR- delegovat
J. Labíka, v návaznosti na informaci přednesou na plenárním zasedání, projednalo PČKS
otázku delegace J. Labíka na akce na které deleguje rozhodčí a figuranty ČKS a rozhodlo
většinou šesti hlasů J. Labíka v roce 2014 na uvedené akce nedelegovat
627/13-usneseno provádění změn delegací výhradně na základě písemné žádosti
pořadatele ( KV nebo kolektivního člena) platí i el. zaslaný požadavek
-trvá- předložení návrhu na systém výběru VS a MR mládeže-do konce února 2014
KM navrhne pí. Susková
628/13-účast na MS FCI stopařů 2014- na základě výsledků MČR stopařů bylo jmenováno
reprezentační družstvo ve složení :
Burianová Taťjana MVDR. , Zemanová Irena m.s. , náhradník Petráček Jaroslav
( rozhodující pro nominaci náhradníka jsou při rovnosti bodů na MR stopařů součty výsledků
z MR a obou VS - Petráček Jaroslav 385 ( 189,97,99) , Pospíšil Miroslav 382 ( 189,97,96 ).
K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR- jednání se uskuteční až v příštím roce
ČMKU - jednání se uskuteční 19.12.2013
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K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise – p. Melichar
629/13-vzhledem k tomu, že dosud nejsou vyjasněny některé otázky a hlavně postupy
v souladu s novým obč. zákoníkem, schváleno pozastavení příjímání nových ZKO .
-doporučil umístit na web doporučený návrh volebního řádu VČS, bude i v INFO
Komise spec. sportů – p. Spolek
-informace o vyúčtování Agility, klub byl vyrozuměn , že takto provedené vyúčtován í dotace
nelze proplatit , předsedkyně přislíbila nápravu
Revizní komise – pí. Rooškotová
-informovala o stavu vyúčtování finančních prostředků poskytnutých na program provoz a
údržba- některé ZKO vůbec nemají snahu vyúčtovat, po opakovaných urgencích zasílají
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nesouvisející nebo zpochybnitelné doklady
-na návrh RK neschváleno proplacení faktury za nákup palivového dřeva dne 30.10.2013 na
částku 46.000,- Kč
Výcviková komise - p. Hodek
-zápis VK ze dne 3.12.2013 schválen bez připomínek - viz příl. č. II
630/13-Bc.Lasík - předložil písemný návrh systému VS a výběru na MR SP - schváleno - na
VS max počet 9 účastníků, na MR max. 18 účastníků, z MR první a druhý se zúčastní MS
FCI FH , v pořadí třetí a čtvrtý se zúčastní ME SP
631/13-na základě vypsaného výběrového řízení pro sponzoring v roce 2014 schváleno
složení komise : V. Kejř, I.Nováková, J. Hodek - jednání se uskuteční před jednáním příštího
PČKS
Komise mládeže - pí. Skalická
-upřesněn termín TTM ve St. Plzenci - 13. – 26. 7. 2014
-otázka vyúčtování akce Chodov, D.Lažany a MR Kaplice
-zpracovává se rozpočet KM na rok 2014
K bodu 4: Různé :
-návrh plánu jednání v roce 2014 - zpracuje p. Šmolík, usneseno podzimní zasedání pléna se
nebude konat
632/13-p. Šmolík pověřen zasláním žádosti rozhodčímu P. Veselkovi o sdělení, jakým
způsobem byla ukončena jeho kauza s upozorněním pokud nedodá výpis trestního rejstříku
nebude pozván na školení rozhodčích
-předloženo vyrozumění okresního st. zastupitelství Louny – sdělení o podání žaloby
k Okresnímu soudu v Lounech na obviněného M. Truksu na. 19.9.1963 pro pokračující
přečin dotačního podvodu
-KV ČKS MSK návrh na udělení vyznamenání Vld. Košťálovi - bude jednáno na příštím
zasedání
633/13-na základě návrhu p. Hodka schváleno poskytnutí mimořádného příspěvku
na telefon členům PČKS a předsedům komisí ve výši 1.500,- Kč
634/13-členská základna kolektivní členů bude zaslána v požadovaném formátu roku 2013,
je možno ji doplňovat v termínech jako členskou základna ČKS - viz INFO 3/2013
pokyny odešle sekretariát do 15.1.2014
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635/13-tajemník požádal o pomoc při jednání s formou DATASYS ohledně dopracování
zadání a k přípravě smlouvy o zakázce - pověřen p. Spolek
-schválen plán zasedání v roce 2014 – viz příl. č. IV.
-příští zasedání PČKS 28.1.2014
Ukončeno : 20,45
Zapsal: Šiška
Přílohy : č. I. č. II. č. III. č. IV. -

přehled jubilantů v roce 2014
zápis VK ze dne 3.12.2013
opravený Zápis jednání CHK - 10.12.2013 - doplněna účast p. Škubala
Plán zasedání PČKS a Pléna v roce 2014

Upozornění na termíny.
- Šampion šampionů proběhne 25.1.2014
- TTM ve St. Plzenci - termín 13.-26.7.2013
30.1.2014 - termín pro KV ČKS nahlášení uchazečů na kladeče k proškolení VK ČKS
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