Zpráva kontrolní komise za rok 2018
Zpráva je zaměřena především na plnění usnesení z členské schůze v roce 2018.
Plán zkoušek a výstav – splněno mimo VZ
Výcvikový kurz Chržín – splněno
Ukládá- Projednat doporučení revizní komise
a) pravidelně na výborových schůzích předkládat zprávu o hospodaření – byla
přednesena 17.7.
b) výsledek hospodaření byl přikládán k pozvánce na výroční schůzi
c) poškozený a zastaralý majetek - určit komisi na likvidaci. – částečně splněno
a materiál, který byl uložen v Roudnici jsem dal do sběrného dvora.
b) dodržovat podmínky standardu pro chov, výcvik a výstavy. - změna je dnes
v programu, ale není plně totožná se standardem
d) Vejít v jednání s MSKAO – splněno
e) Dodržovat podmínky ČMKU – mezinárodní řád a ČMKJ národní řád se
zadáním titulu CACIT a CACT. Průběžně se kontroluje a dodržuje.
f) Při vyřizování žádostí o udělení souhlasu k zadávání titulu CACT – souhlas se
vydává jen na zkoušky, kde budou dodržovány požadavky ČPSK. Tady je otazník
g) Nadále jednat se zástupci ČMKU v možnosti udělovat titul CACIT anglickým
stavěcím psům na vrcholných akcích. – na FCI jsou předloženy ZŘ jen na polní a
vodní práce, to co dělá AO na víc, to jsou lesní práce, to prakticky zabraňuje
k získání titulu. Není to práce na živé zvěři.
K činnosti RK. Členové RK jsou zvány na výborové schůze a pozvánka je vždy
doplněna o program. Na každé schůzi je prováděna kontrola zápisu, usnesení se
neprovádí.
Kontroluje se dodržování chovných podmínek.
Výbor na každé schůzi projednává došlé přihlášky.
Výbor nemusel řešit žádný přestupek v oblasti chovu.
Zprávu o hospodaření spolku a plán na příští rok, byl projednán. Předseda RK
dostal předběžný přehled výsledků akcí před členskou schůzi.
Na závěr: Kontrolní komise přeje všem hodně kynologických zážitků. Děkuji
mým kolegům a výboru za spolupráci. Novému výboru a RK přeji, aby měli co

nejméně nepříjemných věcí k vyřizování, přeji jim klid a dobrou spolupráci. Při
vyřizování a rozhodování bylo vždy přihlíženo a rozhodováno ve prospěch psa a
chovu a byla vždy dodržována zásada slušného a poctivého jednání mezi členy
ČPSK.
Nezapomínejte, že pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti
bez lidských vad.
Děkuji za pozornost a ČPSK zdar.
František Švec

