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Dobrý den, 
Kontrolní a revizní komise (tzv. KRK) byla hostem všech jednání výboru, tak jak se již stalo 
obvyklým v uplynulých letech. Děkujeme tímto Výboru za vstřícnost a otevřenost. 
 
Za uplynulý rok jsme v KRKu nezaznamenali žádné porušení řádů a směrnic ze strany Výboru 
Spolku. Členové výboru jsou zkušení, spolupracují a byť to někdy může být z různých důvodů 
těžké, zůstávají profesionály a mají na mysli zájmy členů Spolku. Jako příklad uvedu 
náročnější vyjednávání o letošním mistrovství v agility. Konat se vůbec nemuselo ale nakonec 
k dohodě s pořadateli došlo. 
 
Chtěl bych zmínit téma bonitací. Občas se stane, že nějaký pes či fena nejsou uchovněni, ať 
už pro souhrn vad, nebo pro vadu vyřazující. Je obvyklé, že dotyční majitelé se odvolávají 
k Výboru Spolku a žádají povolení k opakování bonitace. Výbor opakování bonitace 
projednává a obvykle povolí. Na jiné bonitaci, u jiného posuzujícího jsou nalezeny objektivně 
tytéž vady a jedinec stejně uchovněn není. Chci ocenit vstřícnost výboru, který dává majiteli 
a psovi či feně „druhou šanci“, ale měl by to být majitel, kdo sám zváží zda bonitaci opakovat 
– zda jedinec uchovněný na opakované bonitaci je opravdu vhodný do chovu. 
 
Druhé téma o kterém chci mluvit, je alespoň všeobecný přehled o řádech, které se mě týkají. 
Pokud budu dělat nějaký sport, musím znát pravidla. Pokud pojedu na zkoušky, musím znát 
zkušební řád. Pokud chci chovat, musím znát chovatelský řád. Pokud si nejsem jistý, na 
spolkovém webu je vše uvedené, máme tam vyhledávání a je možné zavolat či napsat tomu, 
kdo má danou věc ve Spolku na starosti. 
Členka Spolku zaslala žádost o krycí list pro třetí spojení téhož páru, v rozporu 
s chovatelským řádem Spolku. Po upozornění od poradkyně chovu (která ji tím fakticky 
zachránila od „bezpapírového“ vrhu) začala být členka v emailech verbálně agresivní… Byla 
upozorněna, že může požádat výbor o výjimku, aby tedy uvedla skutečnosti o plánovaném 
spojení, které by mohly výjimku odůvodnit. Členka se rozčilovala a nechápala, proč by 
neměla dostávat opakovaně krycí listy na jí vlastněný pár. 
Když zjistila, že bez schválení výjimky třetí KL pro stejný pár neobdrží, oznámila že ukončuje 
členství a chce vrátit členský příspěvek. Příspěvek jí samozřejmě vrácen nebyl, neboť 
k ukončení členství došlo dobrovolně z jejího rozhodnutí. 
A pointa? Řády, stanovy a směrnice by mělo znát nejen vedení, ale i řadoví členi Spolku. A to 
nejen svá práva, ale i povinnosti. Určitě ne nazpamět, ale mít alespoň tušení o jejich existenci 
a občas si je připomenout. 
 
Děkuji za pozornost. 
 
Radek Šíp 
předseda Kontrolní a revizní komise 
 


