ntrolní
Generríla Svobody 11, Mohelnice 78985 Emďl: krk-kpppk@seznum.cz

Č.1. KRK

L2l2oL5

V Mohelnici dne 23.1.201"5

Výbor klubu
Bc.Helena Janková

-

předsedkyně

Členská základna prostřednictvím webových stránek klubu

Věc: Soupis maietku klubu. předání agend

- stav ke dni 23.i.2015

KRK zahájila úkony k revizi majetku klubu' Jednatelce bylo uloŽeno oslovit všechny členy
bývalého výboru klubu, KRK a chovatelského kolegia za účelemzískání soupisu majetku,
který by byl porovnatelný s evidencímajetku z minulých období. KRK konstatuje, že:

- řada členůbÝvalého vedení klubu dosud nereagovala na výzvy k potvrzení majetku, který
spravují
- řada

odpovědí se neshoduje s předpokládaným stavem klubového majetku, který je znám

ze zápisů výboru klubu apod.

- k dnešnímu datu nebyIy předány kompletní agendy především od bývalé předsedkyně
klubu p' Beranové, HPcH paní lng. Horákové, KRK předsedy p. Plocka, bonitačníhoa
výstavního referenta p. Machálkové, tyto agendy obsahují podstatné dokumenty pro
bezproblémovéfungování klubu jako je účetnictví,pokladní knihy, chovatelská agenda,
protokoly Genomie a další,kompletní agendv mětv b'ýt předánv iiž z rozhodnutí ČS dne
8.11.2014 a to prozatímnímu vedení ktubu v termínu do neibližšívolební členskéschůze.
tedv do 13.12.2014- nedodrženo
- KRK dosud nebvl předán žádnÝ soupis maietku z dřívěišíhoobdobí, nemůŽe tedy porovnat,

zda majetek souhlasí, je zde riziko, že tímto neprůhledným stavem můžeklub o některý
majetek přijít. Majetek klubu známý KRK z dostupných zdrojů, kterým by klub měl
disponovat - archiv a agendy jednotlivých funkcionářů, razítka klubu, tiskárna (kopírka), 1-2
počítače,cca 5 čtečekčipů,váha, měřidlo výšky, propagační materiály, archiv chovatelských
materiálů.'.
Dle získanÝch informací

(iednatetka/KRK):

\

Paní Beranová (b'ývalá předsedkyně klubu): na dotaz nereagovala, kompletníagendu

a

účetnictvínepředala.

Paní Horáková (b'ývalá HPCH klubu): na dotaz nereagovala, kompletní agendu nepředala,
zadržuje DNA profily.
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Paní Němcová (bývalá jednatelka klubu): má razítko klubu

+

jednatelskou agendu (přihlášky

atp.) ke dni 9.L'2015 domluveno poslání poštou. KRK upozorňuje, že agendu účetnictvímá

mít jednatel/pokladník, přesto účetnictvíma přehledem o financích disponoval pouze
předseda klubu p' Beranová, jednatel neměl k účtupřístup|!!

Paní Machálková (bývalý výstavní a bonitační referent): má u sebe váhu, razítko PCH,
razítko Výstavní a bonitačníreferent, razítko bonitace, které se dává do průkazu původu,
předtištěné formuláře k bonitacím a kontrolám vrhů a zubní karty' Dále některé dokumenty,
jako jsou bonitačníkarty z bonitací a podklady k nim. Jednatelce dne 13.1.2015 uvedla

-

,,Míra , kterou jsem používalau bonitace v Brně je mó vlastní. A paní Horóková mi řekla, že

ona také měřila vždy svou vlastní mírou'" KRK konstatuje, že u bonitací byly dlouhodobě
používánvmírv v osobním vlastnictví (pravděpodobně neoceichované). Paní Machálková
by měla mít v drženítakéčást agendy od bývalé HPCH p. Horákové _ dosud nepředala.

Paní Vicherková (býva!ý správce zpravodaje): zelené razítko značky Trodat KPPPK

-

zpravodaj, dosud nepředáno.

Paní Bóhmová (bývatý správce webu a databáze}: dle jejích slov - nemá u sebe žádnÝ
majetek klubu

- tato

informace není pravdivá, paní BÓhmová má v drŽení jeden klubový

počítača razítko poradce chovu, dosud nepředala, bude wzvána.

laní šlégrová (bývalý místopředseda klubu):

dle jejích slov - nemá doma nic'

Paní šírová(bývalá členka KRK): kontaktovala KRK telefonicky dne 18.1.20]-5, dohodnuto

zaslánímateriálů a razítka poštou, dosud neobdrženo.
pan Plocek (bývalý předseda KRK): dle jeho slov - nepřechovává Žádný majetek klubu
(osloven 2x, podruhé jiŽ nenapsal), pan Plocek byl obeslán dodejkou s výzvou k předání
agendy KRK, kterou převzal dne 2.1'20].5 _ na tuto výzvu nereagova!.

-dne22.L2015 po opětovné výzvě, obdrŽela předsedkyně KRK emailem toto prohlášení
Cituii: ,,Žódny materiól KPPP jsem nep.řevzal, nemóm tedy, co bych

vracel' Vše, co jsem v rámci KRK zpracovaljsem průběžněpřeposílal i
Hamplové, případně řódnému výboru KPPP. Pokud jsem komunikoval s DR

Generála Svobody 11, Mohelnice 78985 Emďl: krk-kpppk@seznaÍn.cz
ČnlKU, moje korespondence je na DR Čuru. Důrazně vós žódám, abyste mě nadóle
nekontaktovala. 5t. Plocek"
Toto je z hlediska KRK alarmující zjištění!KRK je kontrolním orgánem klubu zodpovědným za

jeho chod, který reviduje hospodaření a dalšízásadní postupy týkajícíse fungování klubu,
zakládá došlépodněty a archivuje jejich vyřízení. KRK tímto konstatuje, že v době vedení KRK

panem Plockem, KRK nenaplňovala svoii funkci

a klub tak nebvl

řádnÝrn způsobem

kontrotován - majetek, finance, hospodaření, práce výboru klubu'

Ve věci účetnictvíbyla oslovena také účetnípaní Malíková, se kterou klub spolupracoval
v pos|edních letech, dne 8.1.20].5 uvedla v emailové komunikaci ,,Dle pana Plocka byl rok

a

201-2

nósledně 2073 po revizní zpróvě vždy předón předsedkyni KPPK, tušímpaní Beranové' Malíkovó",

v předešlé komunikaci uvedla, že žádnémateriály k účetnictvíklubu nemá v drŽení, že ji dostávala až
po konci roku.

Paní Hamplová (členka KRK)

-

sdělila, že majetek klubu Žádný nepřevzala, ani nevlastnila,

vše měl vdrženípan Plocek, materiály byly uloŽeny v jednom velkém šanonu, který byl vŽdy
dovezen na schůzi KRK, značnémnožstvístížnostířešila osobně paní Horáková, jejich obsah
odmítla KRK poskytnout.
Byli osloveni PcH, a to: paní Beranová, paní Machálková, paníAmlerová, paníCvrčková, paní

Póchmannová, paní Burešová, paní Smahová.
Ozvali se tito:

Paní Póchmannová - má doma čtečkua razítko
Paní Amlerová - má doma čtečkua razítko
Paní Cvrčková - má doma jen razítko

V případě nepředání aeend a maietku ze stranv bÝvalÝch členůvedení klubu do posledního

termínu. kterÝ bvl stanoven KRK na 31.1.2015' navrhuie KRK wčíslitškody a následně zvo|it
postup. KRK konstatuje, že odmítánívydání majetku klubu, archivů a dalších materiálů ze
strany bývalých členůvýboru a bývalých členůKRK, zhoršuje už tak špatnou situaci klubu
poškozuje jej. Bezproblémové a pruŽné fungování klubu je tímto ohroŽeno.

a

N
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Mgr. MaltinaŠpundovrí
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bude klub dále postupovat.

Kopie pro

- předsedkyni Bc' Helenu Jankovou

Za KRK Mgr. Martina Špundová

Jarmila Hamplová
Radovana Dufková
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