
Zpráva	  revizní	  komise	  za	  rok	  2014	  

Členové	  kontrolního	  výboru	  se	  pravidelně	  zúčastňují	  schůzí	  výboru	  a	  zaměřují	  
se	  na	  kontrolu	  plnění	  usnesení	  ze	  zasedání	  výboru	  ČPSK	  a	  Výroční	  schůze.	  
Kontrolují	  dodržování	  chovných	  podmínek,	  vyřizování	  stížností	  a	  připomínek,	  
které	  jsou	  posílány	  na	  výbor	  klubu.	  
Došlé	  připomínky,	  změny	  a	  návrhy	  výbor	  klubu	  řeší	  operativně	  tak,	  aby	  do	  
schůze	  výboru	  byly	  připraveny	  návrhy	  k	  vyřešení	  daného	  problému.	  
Pravidelně	  je	  na	  výborových	  schůzích	  předkládána	  zpráva	  o	  hospodaření	  a	  
revizní	  komise	  provádí	  kontrolu,	  zejména	  výdajových	  dokladů.	  	  
Plnění	  rozpočtu	  a	  rozpočet	  na	  nadcházející	  rok	  je	  vždy	  předložen	  a	  schválen	  na	  
výroční	  schůzi	  
Revizní	  komise	  doporučuje	  ke	  zlepšení	  kontroly:	  
Na	  každé	  výborové	  schůzi	  předkládat	  podrobnější	  zprávu	  o	  hospodaření.	  
K	  výdajovým	  dokladům	  přikládat,	  kdy	  byl	  výdaj	  schválen	  výborem,	  nebo	  
členskou	  schůzí	  a	  souhlas	  předsedy.	  Tento	  podnět	  na	  zkvalitnění	  kontroly	  a	  
odsouhlasení	  účetních	  podkladů	  dala	  revizní	  komise	  už	  v	  loňském	  roce.	  
Dále	  navrhuje	  ke	  zlepšení	  informovanosti	  členů:	  
Všechny	  zápisy	  ze	  schůzí	  výboru	  dávat	  na	  stránky	  ČPSK	  a	  umožnit	  každému	  
členu	  spolku	  volný	  přístup	  na	  výborové	  schůze.(předem	  nahlásit	  –	  omezená	  
kapacita)	  
Při	  kontrole	  hmotného	  majetku	  bylo	  zjištěno,	  že	  jsou	  vedeny	  karty,	  kde	  je	  
uvedeno	  inventární	  číslo	  a	  zůstatková	  hodnota.	  Většina	  věcí	  je	  zastaralá	  a	  
značně	  poškozena	  a	  zůstatková	  hodnota	  je	  0.	  	  
RK	  doporučuje	  více	  využívat	  elektronickou	  poštu	  a	  normální	  poštu	  používat	  jen	  
v	  případě,	  že	  adresát	  nenahlásil	  emailovou	  adresu.	  
Velký	  kus	  práce	  odvedl	  výbor	  a	  revizní	  komise	  na	  přípravu	  nových	  stanov	  a	  
spoustu	  času	  věnoval	  případu	  paní	  Kocúrové.	  	  
Stanovy	  byly	  jedním	  z	  bodů	  dnešní	  schůze	  a	  byla	  navržena	  komise	  na	  
dopracování	  stanov.	  
Dále	  bude	  nutné	  upravit	  účetní	  směrnici	  pro	  poplatky	  a	  hospodaření	  spolku	  a	  
směrnici	  pro	  chov	  tak	  jak	  to	  ukládají	  stanovy	  –	  upravit	  pro	  chov	  výšky	  psů	  tak,	  
jak	  to	  ukládá	  standard	  pro	  určitá	  plemena.	  	  
Po	  odstoupení	  předsedy	  pana	  MUDr	  Vlastimila	  Novotného	  a	  odstoupení	  pana	  
Sedláčka	  se	  ujal	  vedení	  místopředseda	  pan	  Libor	  Kunt,	  který	  byl	  později	  zvolen	  
za	  předsedu	  ČPSK.	  Není	  to	  v	  rozporu	  s	  OZ.	  Výbor	  hledal	  další	  členy	  na	  doplnění	  
výboru.	  (dnes	  samostatný	  bod).	  	  
Revizní	  komise	  kontroluje	  a	  spolu	  s	  výborem	  řeší	  stížnost	  pana	  Hejzlara	  na	  
pokus	  paní	  Kocúrové	  o	  zneužití	  neplatného	  PP,	  kde	  jsou	  použity	  dva	  PP	  pro	  



jednoho	  psa.	  Stížnost	  byla	  předána	  PK	  ČMKJ,	  která	  nařídila	  odevzdání	  
neplatného	  průkaz.	  
Do	  dnešního	  dne	  nebyl	  průkaz	  odevzdán	  a	  průkaz	  byl	  PK	  ČMKJ	  prohlášen	  za	  
neplatný.	  
Dále	  se	  RK	  zapojila	  do	  řešení	  případu,	  kde	  byl	  dán	  podnět	  k	  přešetření	  paternity	  
u	  GS.	  Paní	  Kocúrová	  nejprve	  s	  přešetřením	  souhlasila,	  ale	  později	  šetření	  
neposkytla.	  RK	  konstatuje,	  že	  tímto	  paní	  Kocúrová	  porušila	  Zápisní	  řád	  ČMKU	  
kde	  v	  čl.	  X	  Zápis	  štěňat	  do	  plemenné	  knihy,	  odst.	  10.	  je:	  V	  případě	  pochybností	  o	  
původu	  štěňat	  si	  může	  chovatelský	  klub	  nebo	  předsednictvo	  ČMKU	  vyžádat	  určení	  paternity	  a	  na	  
jejím	  základě	  pozastavit	  či	  zrušit	  vystavení	  průkazu	  původu.	  Náklady	  na	  odběr	  vzorku	  a	  vyšetření	  platí	  
chovatel.	  Tyto	  náklady	  po	  obdržení	  výsledku	  uhradí	  ta	  strana,	  jejíž	  tvrzení	  se	  neprokázalo	  jako	  
pravdivé.	  

Případ	  byl	  předán	  k	  šetření	  na	  ČMKU.	  
15.12.2014	  	  Předsednictvo	  ČMKU	  stanovuje	  do	  31:1:2015	  odebrat	  vzorky	  za	  
přítomnosti	  zástupce	  klubu.	  
Dále	  paní	  Kocúrová	  porušuje	  stanovy	  spolku	  kde	  	  
Čl. IV 
Členství ve spolku 
(1) Řádným členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která je chovatelem, majitelem nebo 
příznivcem britských stavěcích psů a která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje 
usnesení a rozhodnutí orgánů spolku. 
Přes	  všechny	  návrhy	  a	  připomínky	  paní	  Kocúrová	  odmítá	  spolupráci	  k	  vyřešení	  
případu,	  který	  se	  táhne	  od	  ledna	  roku	  2009	  a	  proto	  RK	  doporučuje	  paní	  
Kocúrovou	  vyloučit	  z	  ČPSK.	  
RK	  kontroluje	  vyřizování	  žádostí	  o	  udělení	  souhlasu	  k	  zadávání	  titulu	  CACT	  na	  
zkouškách.	  Toto	  je	  v	  souladu	  s	  požadavkem	  ČPSK	  	  a	  souhlas	  se	  vydává	  jen	  na	  
zkoušky,	  kde	  budou	  dodrženy	  požadavky	  ČPSK	  a	  nebudou	  zadávány	  tituly	  jen	  
proto,	  že	  to	  jsou	  titulové	  zkoušky.	  
Na	  závěr:	  Revizní	  komise	  přeje	  všem	  hodně	  kynologických	  zážitků	  a	  končím	  
oblíbenou	  větou:	  Pes	  má	  krásu	  bez	  ješitnosti,	  sílu	  bez	  krutosti	  a	  lidské	  ctnosti	  
bez	  lidských	  vad!	  

Děkuji	  za	  pozornost	  

za	  KRK	  přednesl	  František	  Švec	  

	  


