Zápis PČKS 18.2. 2014

Zápis č. 43 / 2014

z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 18.února 2014, U Pergamenky 3, Praha 7.
Přítomni : Šmolík Jar., Karban Ant., Vychodil J., Skalická I., Hodek Jar.,
Kejř V., Spolek Zd., Nováková I. , Melichar M
Přizváni: Roškotová Blanka, Šiška J.
________________________________________________________________________
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený
program mimořádného jednání schválen bez připomínek.
K bodu 1: Kontrola usnesení:
-oprava číslování usnesení z minulého zápisu - 640/14-schválena účast Ing. Šveráková na
jednání komise FCI v Kodani v březnu 2014
600/13- sponzorství pro rok 2014 - po diskusi upraveno konečné znění smlouvy s firmou
Jiří Čejka - HST - podpis předseda
607/13-k MC CZ - jednání 12.2.2014 :
-nejdříve byl přizván Ing. Koláčný - k objasnění podstaty jeho dopisu postoupeného k řešení
z ČMKU, jednak dodržování stanov a konání členských schůzí klubu, dále snaha o založení
samostatného klubu plemene boerbol, který je s dalšími plemeny v MC clubu CZ
-za vedení MC Clubu CZ se dostavila Mgr. Ohlídalová a členka klubu pí. Barbora
Vachková - byly vysvětleny důvody, proč je zvažováno ukončení servisu PK,včetně
případného ukončení členství klubu v ČKS - zástupci ČKS byli ubezpečeni o snaze vedení
klubu stávající situaci řešit s tím, že si nejsou jisty splněním požadovaného termínu
25.4.2014 , dohodnuto, že v případě nesplnění požadavků v termínu bude zasláno zdůvodnění a PČKS v případě nutnosti stanový další termín ( problémem je usnášeníschopnost
schůze, které je však možnou řešit následně dalším jednáním v souladu s novým občanským
zákoníkem ) - PČKS vzalo na vědomí, stanovené termíny trvají ( doručení ověřené
prezenční listiny a ověřený záznam o volbě výboru této usnášeníschopné schůze do
30.4.2014
-trvá-pozastavení úhrady fin. příspěvků MC CZ
-příspěvky na činnost za akce - uhrazeno - splněno
-trvá zabezpečit stabilitu osob, zodpovědných za celý proces plánování, čerpání i vyúčtování
státních dotací
-změny vyplývající z nového obč. zákoníku - trvá
-smlouva o úhradě výstavních poplatků při MVP platebními kartami - splněno
-trvá předložení návrhů na ocenění funkcionářů k ocenění na krajských konferencích a VII.
sjezdu ČKS - ZKO, KV a komise ČKS do konce března 2014
614/13-trvá - dopracování návrhu změn směrnice VS a MR IPO pro rok 2015
a předložení ke schválení PČKS - VK do 30.4.2014 - doporučení PČKS viz minulý zápis
615/13-semináře pro kladeče - z důvodu nedostatečného počtu KV ČKS proškolených adeptů
-zrušeno
-zpracování návrhu pokynů a tiskopisů k vyúčtování akcí v roce 2014 - bude zasláno do 25.2.
p. Karban, Skalická
-úprava směrnice pro zadávání výkonnostních tříd malých plemen - upravit ve sborníku
splněno
-trvá VK provede kontrolu Směrnic a celého Sborníku do 28.2.2014.
-trvá-předložení návrhu VK na ocenění figurantů do 30.6.2014
-VK připravuje osnovu ke školení kladečů na úrovni ČKS
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621/13-návrhy nových zkoušek budou předloženy ke schválení Plénu ČKS dne 1.4.2014
zaslání společně s pozvánkou
624/13- nevyčerpané prostředky - p.Karban předložil návrh na přerozdělení - schváleno
prostředky budou poskytnuty ostatní kolektivním členům ( pokud vyúčtovali v termínu)
podílem navýšení k dotaci na rok 2014 - viz příl. I.
-předložení návrhu na systém výběru VS a MR mládeže - pí. Susková splněno - viz KM
629/13-trvá pozastavení příjímání nových ZKO do doby vyjasnění otázek NOZ
630/13-změna systému pro MČR stopařů a postup na ME a MS (souvisí s úpravou Sborníku)
632/13-P. Veselkovi pozvánka odeslána - dodán nový výpis rejstříku trestů ze dne 14.2. t.r.,
635/13-jednání s firmou DATASYS - jednání se zúčastnil p. Spolek – následně dopracováno
zadání, PČKS rozhodlo o uzavření smlouvy
636/14-trvá- vydat všem šlapačům tiskopis výkazu činnosti k provádění záznamů
o výkonu funkce kladeče na akcích (připraví VK)
-problém zákonného zástupce při případném úrazu na TTM v řešení – konečné znění KM
jako součást přihlášky - splněno
-změnu při udělování zápisových čísel pro Moloss Club - od 1.1.2014 s klubem vyřešeno,
číselné řady předány plemenné knize
K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR- jednání se od minulého PČKS neuskutečnilo
ČMKU - I. Nováková, A. Karban-informace o dopisu ČKNO ve věci označování přihlášek vrhů razítkem chovatelského klubu
nebo razítkem poradce - tajemník informoval o důvodech viz příl.č. II. - 4 x vzor
doporučení zápisu vrhu do PK na přihlášce štěňat – v případě, že se bude jednat o případné
změně novelizovaného zápisního řádu nutno požadovat, aby razítko bylo buď na krycím
listu nebo na přihlášce zápisu vrhu do PK ( řízené chovy)
641/14-v této souvislosti schválena výroba razítek ČKNO s podmínkou souhlasu klubupokud bude klubem schváleno, rozeslání poradcům sekretariát ČKS
-změna Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 4 doplněn o :
-datum a podpis chovatele
-razítko a podpis chovatelského klubu popř. poradce chovu
-„vícebarevný pudl“ - zatím nedořešeno
-trvá-tituly DOGDANCING- klub musí upřesnit soutěže ze kterých se budou zkoušky uznávat
-příští jednání PČMKU 13.3.14
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
- KV ČKS středočeský- návrhy na vyznamenání
-Jiří Napravil ZKO Jabkenice - 80 let - čestný odznak ČKS – odeslat předsedovi ZKO
-Chramostová Jaroslava ZKO Vlašim, životní jubileum - zlatá plaketa - na VII.sjezdu
-zveřejnění pojistky pro ČOV na web - sekretariát
Komise spec. sportů - p. Spolek
-jednání komise 13.2.2014 na ČKS - účast 4 zástupci spec. klubů,3x omluveni,1x neoml.zápis viz příl. III.
-přednesen požadavek na zvýšení dotace pro spec. kluby o inflaci cca 10 % - bude zváženo po
potvrzení výše finančních prostředků ze státních prostředků pro rok 2014
-předložen zápis ze zasedání KA FCI ze dne 30.- 31.1.2014 - p. Grygar
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-Český pes - nekomunikuje
-zájem o spolupráci s KM v oblasti mládeže- je otázkou případného jednání, výhledově
možná i změna koncepce
-zástupci Mondioringu v FCI - otázka byla řešena již v roce 2012 prostřednictvím
ČMKU- dotaz na členství v komise FCI sekretariát - s tím i souvisí příspěvek na účast na
jednání příslušné komise FCI
Výcviková komise - p. Hodek
-pomocní rozhodčí na poslušnost na VS IPO trvá Třinec bude doplněno
-školení rozhodčích I. a II. tř. Praha 15.2.- balíčky jubilantům předány - celková zpráva na
příštím jednání
642/14-na základě dotazů rozhodnuto platnost kvalifikace kladeče - na období 4 let
643/14-na základě upozornění p. Kejře stanoven termín zaslání přímé přihlášky účastníků
MČR IPO - vítězové klubových soutěží 2013- tzv. divoká karta a zájemci z řad reprezentace
na MS MS BO 2014 k účasti na MR - do 3.5.2014, následně nutno potvrdit do 3.6. na
základě výsledků k zařazení do startovní listiny na MR IPO 2014 - platba bude řešena
dodatečně
-trvá -VK sestavení návrhu postupového klíče na M ČR malých plemen.
-VK se dohodla na úpravě směrnic sborníku; p. Ťujík přepošle celé VK a p. Šmolíkovi s
barevně vyznačenými úpravami (bez toho nelze provést řádnou kontrolu) - nesplněno
-změny rozhodčích - nutno dopracovat
-trvá-po školení rozhodčích sekretariát ČKS vyrozumí o změnách rozhodčí, figuranty i
pořadatele
-na základě oznámení vzata na vědomí změna místa a kontaktu MM ČKNO -Suchdol n.O.
-schválen předložený plán VK v roce 2014 - 4.3., 6.5., 10.6., 8.7., 9.9., 14.10. , jednání 11.11.
se neuskuteční, v tomto termínu bude poslední jednání PČKS před VII. sjezdem ČKS
-zápis jednání komise FCI pro pracovní kynologii – ze září 2013
644/14-porada výcvikářů malých plemen 25.1.-předložila návrh úpravy Ligy - stanovisko VK
-otázka ME stopařů - místo zatím neurčeno, bude jednáno na komisi FCI v březnu, o
výsledku bude informovat Ing. Šveráková po návratu ze zasedání - sekretariátem byla
upozorněna
-Liga malých plemen na rok 2014 - VK projedná a předloží návrh na příštím jednání
644/14-požadavek Dobrman klubu ČR o dodatečné zařazení akce ( původně plánována s další
akcí ) Helenín 3.5.2014, rozhodčí Jánský, fig. Kubec, Římek – schváleno
-není náhradní delegace na MR KCHK stopařů
645/14-p. Hodka informoval o předčasném odchodu p. Vanžury ze školení rozhodčích,
jmenovaný opustil akci před jejím ukončení, přednášky k posuzování zkoušek malých
plemen se neúčastnil - projedná VK
Komise mládeže - pí. Skalická
-návrhy pí. Suskové:
646/14-postupové zkoušky místo VS mládeže - neschváleno , návrh neřeší problematiku,
posouzení psovoda na zkouškách nemotivuje k co nejlepšímu výsledku, pouze ke splnění
určitého bodového zisku. Samotné MR by již nebylo vrcholem nominačních soutěží.
647/14-TTM - přihlášky budou zasílány hromadně příslušným KV ČKS přímo na ČKS,
Platba za účastníky vždy na BÚ ČKS. K dispozici 2 varianty platby za jednotlivé účastníky :
a) KV ČSK uhradí za všechny účastníky celkem - VS = telefonní číslo předsedy KV
b) každý přihlášený účastník uhradí samostatně - VS = telefonní číslo rodiče
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VS (příslušné tel.číslo) bude vždy uvedeno u každého účastníka v příslušné kolonce
hromadné přihlášky
-sekretariát odešle předsedům KV ČKS složenky
648/14- Branný víceboj kynologů - projedná VK, na příštím PČKS se všichni členové
k návrhu vyjádří
-požadavek KM na kontrolu vyúčtování akcí mládeže před předložením RK - zajistí
sekretariát
-podpora mladší mládeže - KM předloží nové návrhy
-návrh KM na ocenění p. Zábranského - bude řešeno v rámci oceněných na VII. sjezdu ČKS
K bodu 4: Různé :
-Karban,-přednesl informaci o zajištění školení funkcionářů chovatelských klubů - kemp
Javorová skála, jmenoval lektory, rozpočet cca 35.000,- Kč, přesný rozpočet na příštím
jednání po uzávěrce přihlášek - na základě návrhu p. Kejře schváleno uskutečnění s
podmínkou účasti nejméně 50 % účastníků chovatelských klubů
-p.Kejř - změnu místa konání MR CMC - Horní Bříza 28.- 29.9.
-trvá-soudní řešení náhrady škody M. Truksou - předáno právní zástupkyni
-zánik ZKO Jáchymov - vzato na vědomí, ukončení nutno realizovat v souladu s NOZ
-Boxerklub ÚP Staňkov, ZKO Klatovy II., Netolice II. - žádost o Národní výstavu psů ,
Klatovy 20.- 21.6.2015- schváleno
-připomínky pí. Suskové k výši příspěvků na činnost chovatelským klubům, porovnání
s prostředky poskytovanými KV ČKS z členských příspěvků - bude předmětem příštího
PČKS
649/14-návrh na zvýšení lektaného - schváleny max. částky - do úrovně KV do 1000,- Kč,
v úrovni ČKS - výše bude schvalována v rámci rozpočtu konkrétní akce (max.1500,-Kč)
Příští zasedání PČKS se uskuteční 18.3.2014.
Ukončeno : 21,45
Zapsal: Šiška
Přílohy :
I.
II.
III.
IV.
V.

-zápis jednání komise spec. sportů ze dne 13.2.2014
-xerokopie záznamů OPCH NO na přihláškách zápisů do PK
-tabulka rozdělení nevyčerpaných prostředků chov.klubům z roku 2013
-rozpočet akcí v roce 2014 a manuál
-tiskopisy k TTM - 5 x
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Upozornění na termíny.
-trvá zaslání seznamů prolongovaných figurantů I. a II. třídy KV ČKS
28.2.2014
-termín předložení konečné verze upravené směrnice pro VS, MR, ME a MS stopařů - VK
25.3.2014
-zaslání aktualizované členské základny kolektivních členů
31.3.2014
-termín předložení návrhů na ocenění funkcionářů na krajských konferencích - KV ČKS
30.4.2014
-termín předložení návrhů na úpravy směrnice pro VS a MR IPO - VK
30.6.2014
-předložení návrhů na ocenění figurantů – VK
31.7.2014
-předložení návrhů na ocenění na VII. sjezdu - KV ČKS
-zaslání usnesení krajských konferencí KV ČKS a záznamů výsledků voleb v ZKO- KV ČKS
15.8.2014
-aktualizace členské základny ZKO i kolektivních členů-podklady pro MŠMT
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