
Vážené členky, vážení členové, 
Kontrolní a revizní komise pracovala od schůze v září 2015 až do listopadu 2017 
v původním složení Simona Sochorová, Martina Paulino a Radek Šíp. 
 
Hospodářka Renata Zelyczová rezignovala v říjnu 2017 ze zdravotních důvodů. 
Ve Výboru i Komisi jsme se shodli, že odborné zkušenosti Martiny Paulino 
využije Spolek nejlépe v roli hospodářky a byla proto kooptována do Výboru. 
Na její místo do Komise byla kooptována Petra Novotná. Věřím, že její členství 
bude přínosem, a to ať už pro její chovatelské úspěchy nebo předchozí 
zkušenost z Klubu chovatelů málopočetných plemen psů v roli poradkyně 
chovu. 
 
Po celý uplynulý rok byl KRK účastníkem korespondenčních jednání Výboru. 
KRK vydal zprávu v září 2017, naleznete ji ke stažení na stránkách Spolku. 
Z několika bodů, které jsou v něm uvedeny, bych rád zmínil výzvu k vytváření 
rozpočtů vždy na rok dopředu. Společnými silami jsme takový rozpočet, či spíše 
odhad, na rok 2018 vytvořili a uvidíme, zda se to osvědčí a zda skutečné 
hospodaření se odhadu přiblíží. 
Na toto téma jsme rovněž obdrželi oficiální žádost o prošetření hospodaření. 
Hospodářka a účetní Martina Paulino zpracovala velmi podrobnou zprávu, 
kterou umístila na webové stránky a to ještě před členskou schůzí. Každý člen 
tak měl možnost se s ní seznámit a připravit si předem dotazy. 
 
Znovu bych rád připomněl, že byť má KRK s Výborem dobré vztahy, které 
přispívají k chodu Spolku, je to pořád Kontrolní a revizní komise. Pokud se Vám 
nějaké rozhodnutí či činnost Výboru nezdá (jako například hospodaření ve výše 
uvedeném podnětu) můžete KRK oslovit a pokusíme se pro Vás získat odpověď 
či přezkoumat rozhodnutí zda je v souladu s řády, stanovami a předpisy. A poté 
je možné to řešit - zajistit nápravu či eskalovat dále. 
 
Velmi mě proto mrzí, že jsem se v uplynulém roce musel setkat s tím, kdy 
členka udělala několik chyb, ale namísto trochy sebereflexe a snahy o nápravu, 
tak napsala na web dehonestující článek na hraně zákona a pak ještě společně 
s právníkem poslala tzv. „předžalobní výzvu“ z důvodu rozhodnutí Výboru. 
Rozhodnutí Výboru se nemusí vždy líbit – proto ho můžete nechat přezkoumat 
KRKem, zda je v souladu s řády Spolku a ČMKU. Pokud v souladu je, můžete 
iniciovat změnu řádů na členské schůzi, můžete se také odvolat k ČMKU. Až 
pokud vše selže, bez ironie – je stále možnost chovat pod jiným spolkem. 
Popsaná cesta a opravné prostředky mají větší šanci na úspěch, než utrácení 
peněz za právníky. 



 
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu Spolku podílí. A myslím nejen 
funkcionáře a referenty, ale všechny, kteří i maličkostí v uplynulém roce 
s něčím pomohli. Pomáhali na akcích, odtahali tuny granulí a věcných cen, do 
noci počítali, volali, zařizovali, nervovali se. Nebo přišli s nápadem a zpracovali 
ho. Spousta neviditelné práce, která je potřeba a kterou neudělá nikdo jiný než 
členi Spolku sami pro sebe. Díky! 
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