
ZPRÁVA  REVIZNÍ  KOMISE  PRO  JEDNÁNÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE  BCCCZ  
DNE  11.  09.  2015  

	  

	  

Vážení	  členové	  klubu,	  vážení	  hosté,	  

	  

Kontrolní	  komise	  průběžně	  sledovala	  činnost	  výboru	  a	  vyjadřovala	  se	  k	  některým	  tématům.	  Ani	  přes	  
opakovaná	  upozornění	  členi	  výboru	  nezasílají	   veškeré	   informace.	  Výbor	   jedná	   také	  prostřednictvím	  
uzavřené	  FB	  skupiny,	  kam	  nemá	  žádná	  z	  členek	  KRK	  přístup.	  KRK	  nemá	  k	  dispozici	  žádný	  nástroj,	  kterým	  
by	  docílil	  plnou	  informovanost	  od	  členů	  výboru.	  	  

Členky	   KRK	   provedly	   kontrolu	   účetnictví	   za	   rok	   2014	   a	   kromě	   drobností	   neshledal	   žádné	   vážné	  
nedostatky.	  Ke	  kontrole	  nebyly	  předloženy	  příjmové	  pokladní	  doklady,	  pokladní	  kniha	  a	  část	  hlavní	  
knihy	  obsahující	  pokladnu	  v	  položkovém	  členění.	  Proto	  doporučujeme,	  aby	  kontrolu	  provedla	  KRK	  v	  
následujícím	  funkčním	  období.	  	  

KRK	  zaznamenala	  od	  konce	  2014	  roku	  tyto	  události:	  

18.	  12.	  2014	  KRK	  obdržela	  rezignaci	  pí.	  Morávkové	  -‐	  jednatelky	  klubu	  	  
18.	  12.	  2014	  KRK	  obdržela	  rezignaci	  pí.	  Janků	  -‐	  hospodářky	  klubu	  k	  31.	  12.	  2014	  
21.	  12.	  2014	  KRK	  obdržela	  rezignaci	  pí.	  Balogové	  -‐	  místopředsedkyně	  klubu	  k	  31.	  01.	  2015	  -‐	  tento	  
datum	  byl	  oznámen	  pouze	  interní	  výborovou	  poštou,	  ne	  oficiálně. 
21.	  12.	  2014	  KRK	  obdržela	  rezignaci	  pí.	  Švarcové	  -‐	  poradkyně	  chovu	  k	  31.	  01.	  2015	  -‐	  tento	  datum	  byl	  
oznámen	  pouze	  interní	  výborovou	  poštou,	  ne	  oficiálně	  . 
21.	  12.	  2014	  KRK	  obdržela	  rezignaci	  p.	  Šípa	  -‐	  webmaster	  k	  31.	  12.	  2015	  
22.	  12.	  2014	  předsedkyně	  klubu	  pí.	  Svobodová	  telefonicky	  kontaktovala	  předsedkyni	  KRK	  a	  požádala	  
o	  schůzku.	  
23.	  12.	  2014	  se	  předsedkyně	  klubu	  sešla	  s	  předsedkyní	  KRK,	  aby	  zkonzultovaly	  vzniklou	  situaci. 
23.	  12.	  2014	  předsedkyně	  klubu	  pí.	  Svobodová	  odstupujícím	  členkám	  písemně	  přijala	  rezignace	  a	  
oznámila,	  že	  svolá	  mimořádnou	  členskou	  schůzi,	  kterou	  stanovila	  na	  31.	  01.	  2014.	  Vyzvala	  odstupující	  
členky	  výboru,	  aby	  oznámily,	  jestli	  dokončí	  a	  v	  jakém	  rozsahu	  svoji	  práci. 
28.	  12.	  2014	  zaslala	  předsedkyně	  klubu	  pí.	  Svobodová	  odstupujícím	  členkám	  výboru	  a	  KRK	  pozvánku	  
na	  Mimořádnou	  členskou	  schůzi,	  pozvánka	  byla	  řádně	  byla	  uveřejněna	  na	  webu	  BCCCZ	  dne	  
28.12.2014	  
09.	  01.	  2015	  pí.	  Balogová	  oznamuje	  stažení	  rezignace	  per	  mail	  KRK	  a	  všem	  členkám	  výboru	  
(odstoupených	  i	  předsedkyně)	  
12.	  01.	  2015	  pí.	  Svobodová	  zveřejňuje	  na	  sociální	  síti	  FB	  do	  skupiny	  BCCCZ,	  že	  obdržela	  stažení	  
rezignací	  pí.	  Balogové	  i	  pí.	  Švarcové.	  
 
Odstupující	  členky	  výboru,	   jejichž	  rezignace	  byly	  přijaty	  předsedkyní	  klubu	  a	  tudíž	  platné,	  uveřejnily	  
dne	  13.	  01.2015	  své	  vyjádření,	  a	  to	  že	  ruší	  mimořádnou	  čl.	  schůzi	  a	  zároveň	  stahují	  své	  rezignace,	  což	  
dle	  KRK	  není	  možné.	  	  	  

Dle	  KRK	  došlo	  k	  neoprávněnému	  zrušení	  mimořádné	  členské	  schůze	  a	  důvod,	  který	  byl	  ve	  vyjádření	  
uveden	  je	  nesprávný.	  KRK	  bohužel	  neměla	  žádný	  nástroj	  jak	  by	  mohla	  vzniklé	  situaci	  zabránit.	  	  



Zdůvodnění	  odstoupení,	   které	  mělo	  umožnit	   členům	  klubu,	   cituji:“	   vyjádřit	   se	  k	  budoucnosti	   svého	  
klubu,	   zda	   si	   přejí	   výbor	   nahradit	   novými	   lidmi,	   či	   zda	   chtějí	   stávajícímu	   či	   pozměněnému	   výboru	  
vyjádřit	  svou	  důvěru	  až	  do	  řádné	  členské	  schůze	  “	  považujeme	  za	  absurdní.	  

Zdůvodnění	  zrušení	  Mimořádné	  členské	  schůze,	  cituji:	  „jakákoli	  schůze	  či	  hlasování	  je	  neplatné,	  pokud	  
se	  nesejde	  nadpoloviční	  většina	  VŠECH	  našich	  členů.“	  považuje	  KRK	  taktéž	  za	  nesprávný.	  

	  KRK	  požádal	  o	  prověření	  celé	  vzniklé	  situace	  Mgr.	  Petra	  Šlaufa,	  který	  se	  zabývá	  problematikou	  spolků	  
a	  úzce	  spolupracuje	  s	  ČKS,	  potvrdil,	  že	  postup	  předsedkyně	  klubu	  L.	  Svobodové	  byl	  správný.	  

Nyní	  se	  nabízí	  otázka.	  Jak	  bude	  postupováno	  na	  Členské	  schůzi	  ve	  Svojanově	  dne	  11.	  09.	  2015?	  Bude	  
si	  stát	  výbor	  za	  svým	  prohlášením,	  že	  musí	  být	  přítomna	  nadpoloviční	  většina	  všech	  členů	  klubu?	  	  	  

	  

	  

	  

Ve	  Svídnici	  10.	  09.	  2015	  	   	   	   	   	   Petra	  Opočenská	  
předsedkyně	  KRK	  

	  

	  

	  

	  


