Zpráva kontrolní komise za rok 2017
Členové kontrolního výboru jsou pravidelně zváni na schůze výboru a zaměřují se na
kontrolu plnění usnesení z Výroční schůze. V roce 2017 byl uložen výboru jeden úkol a to
projednat body navržené kontrolní komisí.
Na každé výborové schůzi se provádí kontrola zápisu z poslední schůze, usnesení se
neprovádí.
Kontroluje se dodržování chovných podmínek, vyřizování stížností a připomínek, které jsou
posílány na výbor klubu.
Pozvánka na výborovou schůzi je vždy doplněna programem a jsou přiloženy došlé
připomínky, změny a návrhy, takže každý člen výboru se podle toho může včas připravit.
Přijímání nových členů. Výbor na každé schůzi projednává došlé přihlášky, tak jak to nařizují
stanovy.
Na každé výborové schůzi je podávána zpráva, jak pokračuje jednání u soudu k podané
stížnosti.
Plán činnosti, který jsme si na výroční schůzi odhlasovali:
Kynologický kurz Chržín – splněno,výstavy Chržín a Konopiště – splněno.
Naplánované zkoušky – všechny proběhly a výsledky jste si mohli přečíst na stránkách ČPSK a
v katalogu.
V uplynulém období výbor nemusel řešit žádný přestupek v oblasti chovu, ale je to hlavně
v kompetenci poradců chovu pro daná plemena.
Zprávu o výsledcích hospodaření spolku a plán na příští rok, máte před sebou a byl schválen.
Kontrolní komise navrhuje tak jako v loňském roce
1) Aby byla pravidelně na výborových schůzích předkládána zpráva o hospodaření a výsledky
hospodaření u jednotlivých akcí, aby revizní komise mohla lépe provádět kontrolu
hospodaření.
2) Aby výsledek hospodaření ČPSK za předešlý rok (podle toho, kdy se výroční schůze koná)
nebo aspoň návrh rozpočtu na stávající rok byl přikládán k pozvánce na výroční schůzi nebo
byl součástí zpravodaje a to v termínu 30 dnů před konáním členské schůze a k pozvánce byl
přiložen program členské schůze.
3) Aby, pokud bude pozvánka ve zpravodaji, byla samostatnou přílohou jako pozvánka.
5) Kontrolní komise provedla kontrolu hmotného materiálu a doporučuje tak jako vloni určit
komisi, která poškozený a zastaralý majetek dá do likvidace.
6) Dodržovat podmínky standardu a podmínky FCI – chov, výcvik a výstavy.
7)Vejít v jednání s MSKAO, aby případné změny byly projednávány v obou klubech, aby
podmínky byly stejné.
8) Dodržovat podmínky ČMKJ a ČMKU hlavně při zkouškách se zadáním titulu CACIT.
8) Při vyřizování žádostí o udělení souhlasu k zadávání titulu CACT na zkouškách byla žádost
vyřizována v souladu s požadavkem ČPSK a souhlas se vydával jen na zkoušky, kde budou
dodrženy požadavky ČPSK.
9) Nadále jednat se zástupci ČMKU v záležitosti o možnosti udělování titulu CACIT anglickým
stavěcím psům, kteří se zúčastní vrcholné akce pro ohaře, to je MKP.

Na závěr: Kontrolní komise přeje všem hodně kynologických zážitků. Děkuji mým kolegům za
spolupráci. Věřím, že nepříjemných věcí bude co nejméně a aby se vždy přihlíželo a
rozhodovalo hlavně na prospěch psa a vždy byla dodržována zásada slušného a poctivého
jednání mezi členy ČPSK.
Děkuji za pozornost.
František Švec

