
Schůzka revizní komise dne 6. června 2010 

RK se sešla ve složení A. Kshyshovskyy, K. Davídková. E. Wagnerová byla ze zdravotních důvodů 

omluvena. 

Program schůzky: 

1. Opětovná kontrola financí KCHGB za rok 2008: Výbor Klubu požádal o doplnění revizní zprávy 

ze dne 12. prosince 2009.  RK tento úkol bohužel nemohla dokončit kvůli dlouhodobé nemoci 

a hospitalizaci pokladníka Klubu – JUDr. Rotterové 

2. Kontrola financí za rok 2009: důvod jako v bodě 1  

3. Kontrola bonitací za rok 2009: kontrola proběhla u PCH v České Lípě, zpráva je samostatnou 

přílohou. 

4. Stížnosti: RK obdržela řadu stížností od členů klubu, od členů Výboru na různá témata, ve 

kterých se bohužel vesměs odráží momentální situace v Klubu, a které jsou spíše koncipovány 

jako osobní napadání či vyřizování účtů, než jako oprávněné stížnosti na porušení Klubových 

řádů. RK se veškerými stížnostmi bude zabývat souhrnně v srpnu na své poslední schůzce 

před členskou schůzí, aby stěžovatelé měli relevantní informace. RK v tomto případě nemůže 

působit jako soudce či obhájce. RK by snad mohla zaujmout postoj mediátora, tedy 

prostředníka k urovnání sporů. 

RK pouze reaguje na dopis pana M. Petra, kde konstatuje následující: pan Kshyshovskyy a pan 

Kadlec  měli zaplacené členské poplatky v hotovosti ke dni 19.3.2009. V srpnu byla provedena 

duplicitní platba, která byla vrácena pokladníkem dne 21.11.2009 panu Kadlecovi (doklady 

doloženy a k nahlédnutí). 

 

Doplněno k 13.6.2010 na základě informací ze schůze Výboru ze dne 12.6.2010 v Rybníkách 

RK s velkým znepokojením sleduje současné dění ve Výboru klubu, kdy z devíti volených členů zůstali 

již pouze původní dva (Velenová, Dufek) a dva nově kooptovaní (Krsová, Petrová) společně s nově 

kooptovanou členkou za původně kooptovanou a odstupující (Buňatová). 

RK žádá Výbor klubu – i když v tuto chvíli si RK není jistá, ke komu má svůj požadavek směřovat, aby 

se zamyslel nad současnou situací a zvážil vypsání nových voleb na členské schůzi dne 25.9.2010. 

Toto je zdůvodněno poslední ČS, kdy bylo jmenovitě voleno do funkcí 9 členů Výboru a tento stav 

nebude od 30.6.2010 naplněn. 

RK si na závěr dovolí citovat ze zápisu P ČMKU ze dne 27.5.2010, které lze aplikovat na klubovou 

situaci (slova M. Kašpara, člena předsednictva): „ Žádá členy P ČMKU, aby se chovali vstřícně a 

soudržně a jakožto členové výkonného orgánu ČMKU hájili zájmy celé kynologie a nikoli pouze úzkého 

okruhu kynologické činnosti.“ 

 

A. Kshyshovskyy, K. Davídková 

 


