
 

ZÁPIS č. 3 
Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE BCCCZ  

září – prosinec 2014 
 
Jednání proběhlo korespondenčně.  
Zúčastnily se: P. Opočenská, S. Sochorová, L. Kernerová 

 

1. Ani přes opakovaná upozornění členky výboru nezasílají veškeré informace 
z jednání výboru. Část informací se KRK dozvídá až ze zápisů z jednání výboru 
nebo soc. sítě Facebook. KRK nemá k dispozici žádný nástroj, kterým by docílil 
plnění uvedeného požadavku. KRK si z tohoto důvodu nepřeje být uváděn 
v zápisu jednání výboru jako jeho účastník.  
 

2. KRK zaznamenal na sociální síti Facebook v uzavřené skupině BCCCZ podnět 
členky klubu Pavly Kubesové Černotíkové. Upozornila na absenci bodu v zápisu z 
členské schůze, který zmiňoval zavedení online krycích listů. Je nepřípustné 
jakkoliv měnit obsah zápisu členské schůze. KRK žádá výbor o sdělení, kdo a 
proč bod zápisu odstranil. 
KRK doporučuje jednatelce klubu spojit se se zapisovatelkou zápisu Anetou 
Kramertovou a sjednat nápravu. 
 

3. Dotaz: Je provedena změna stanov, dle zápisu z čl. schůze? 
 

4. KRK žádá o předložení účetnictví roku 2014 ke kontrole ještě před uzavřením 
roku, a to do 28. 02. 2015. Forma předání bude domluvena s hospodářkou klubu. 

 
5. KRK nesouhlasil s výší vyplacených odměn a podal protinávrh, viz. příloha č. 1. 

 
 

6. Zjištění Krajské veterinární zprávy pro Středočeský kraj 
Na základě dopisu z Krajské veterinární zprávy pro Středočeský kraj členka KRKu 
L. Kernerová napsala své vyjádření.  
Výbor nemá pravomoc podmínečně vyloučit člena KRKu.  
Člence L. Kernerové bylo doporučeno předsedkyní KRKu odstoupit z funkce a 
postoupit celou záležitost k rozhodnutí členské schůze. Viz. zápis č. 40 

 
7. Dne 17. 12. 2014 obdržel KRK otevřený dopis adresovaný výboru klubu. KRK byl 

požádán o doručení výboru a předložení členské základně. 
 

8. KRK bere na vědomí odstoupení Ilony Morávkové z funkce jednatelky a 
odstoupení Jany Janků z funkce hospodářky. 
 

9. KRK doporučuje předsedkyni klubu svolat mimořádnou členskou schůzi. 
 

 

Dne 18. 12. 2014 zapsala: Petra Opočenská 



 

Příloha č. 1 

 

Poradce chovu  – Monika Švarcová - 6 000,--  - kráceno za pochybení při řešení rtg psa 
pí Kochové - nejednáno v zájmu členské základny-viz organizační řád,  
Předseda – Lenka Svobodová - 5 000,-- v plné výši  
Místop ředseda  – Stanislava Balogová - 3 000,-- kráceno za období, kdy tuto funkci 
vykonávala Blanka Malinská, za opakované chyby v katalogu výstav a aroganci vůči 
členům 
Místop ředseda  – 2 000,-- Blanka Malinská – částečná odměna za dobu do rezignace. 
Jednatel  – Ilona Morávková - 5 000,-- - v plné výši 
Hospodá ř – Jana Janků – 3 000,-- kráceno za obcházení již neplatného ustanovení 
zákona při prodeji kalendáře, za nesmyslné prosazování silniční daně a 
neschopnost  vyzvednout účetnictví u pana Juchelky 
Referent pro vedení klubových stránek  – Jana Malinská – 3 000,-- v plné výši 
Referent pro vedení klubových stránek – Radek Šíp – 1 000,-- - výborná spolupráce  
Referent pro vedení databáze  – Ilona Morávková – 2 000,-- -kráceno za neúplné 
zadání bonitací v databázi 
Matriká ř – Hana Sklenaříková – 1 000,-- v plné výši 
Prodejce klubových p ředmětů – Jana Janků – vzdává se odměny ve prospěch klubu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


