
                    Zpráva revizní komise za rok 2018 a rok 2019. 

 
Revizní komise provedla kontrolu účetnictví za rok 2018. Kontrolou byly zjištěny dvě položky chybně 

zaúčtovány a to poplatek za krycího psa a poplatek za vystavení krycích listů. Byly uvedeny ve 

výstavních poplatcích.  Další závady nebyly zjištěny, účetnictví je vedeno přehledně a veškeré příjmy a 

výdaje jsou řádně dokladovány. 

 

V letošním roce řešila revizní komise odvolání p. Křemenákové proti udělení důtky výborem BC dne 

28.2.2019 a to prostřednictvím  jejího právního zástupce JUDr. J. Johana. Podrobněji se o celé 

záležitosti zmíním v dalším bodu programu: 

Důtka byla paní Evě  Křemenákové  udělena za nedodržení podmínek při krytí její feny psem Dustinem 

Hoffmanem Shaggy Edition. 

Dle upozornění, že pes přirozeně nenakryl a kryl na Slovensku inseminačně, výbor klubu na své 

výborové schůzi  dne 18.10.2018  schválil podmínku  účasti poradce chovu při jeho dalším krytí v ČR. S 

touto podmínkou byly krycí listy pro první následující fenu/ ZŘ BC čl. V. Krytí §1, bod a/, fenu  paní Evy  

Křemenákové  vydány. Na krycích listech byla podmínka písemně uvedena a ještě na ní chovatelka 

byla upozorněna poradkyní chovu, když krycí listy osobně přebírala, a také s ní souhlasila.   

Paní Eva Křemenáková tuto podmínku nedodržela, nakryla svou fenku výše uvedeným psem bez 

přítomnosti poradce chovu a bez krycích listů. Tím porušila ZŘ BC § 3, bod 4, bod 5. Šetřením revizní 

komise zjistila, že bylo plně v kompetenci výboru BC tuto podmínku udělit a jednal tak v zájmu celého 

chovu. Bobtail klub z.s. je řádný člen ČMKU a FCI  a je garantem za regulélnost chovu, musí se ve 

všech případech řídit jeho normativy, což je uvedeno  v ZŘ ČMKU čl.ll, Chov a jeho řízeni,  i v  ZŘ BC, 

čl.Vl. Krytí §3., bod 8/3. 

Dále je třeba zmínit, že podle Zápisního  řádu BC §3. Vlastní krytí, bod 8/3 a ZŘ ČMKU čl. VII. Krytí, 

bod 12- insemenace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již úspěšně reprodukovali 

přirozeným způsobem a to platí jak pro psa, tak i pro fenu, to znamená, že první krytí psa musí být 

přirozené a fenka musí být přirozeně nakryta a porodit štěňata. 

 Podmínkou, kterou udělil výbor klubu na další fenu ke krytí výše uvedeným psem měl na mysli výše 

zmíněné nařízení v  ZŘ BC a ZŘ ČMKU. 

Dále bylo  RK zjištěno, že i když bylo vše řádně uvedeno v zápisu z výborové schůze, došlo i 

k pochybení výboru BC, který neinformoval o svém rozhodnutí ze dne 18.10.2018 majitele chovného 

psa Dustina Hoffmana Shaggy Edition  pana Jiřího Biška, také povinností  paní Evy Křemenákové bylo 

majitele krycího psa o všem informovat a především předložit při krytí KL, kde byla podmínka 

uvedena, což se nestalo. 

 Proto se Revizní komise BC, dle Stanov BC §25 .Členská schůze schvaluje, bod e).... členská schůze 

rozhoduje o kárných opatřeních , pokud tato nebyla uzavřena výborem nebo RK., rozhodla předat 

celou záležitost k projednání členské schůzi, jako nejvyššímu orgánu klubu, kde členové BC  

rozhodnou a  udělení  důtky potvrdí nebo ne. 

 Na základě letošních kárných řízení revizní komise BC doporučuje výboru BC dopracovat postup při 

kárných řízení a doplnit ho do Stanov BC. 

 

Za revizní komusi: Blanka Roudnická 
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                                 Blanka Vošmiková 


