
Zpráva Kontrolní komise ČPSK, z.s. za rok 2019 

pro VČS 2020 Mgr. Jana Anderlová 

Z výroční volební schůze 2019 vzešli zvolení členové výboru a KK a v těchto 
orgánech se členové dohodli na předání agendy a rozdělení kompetencí.  
 

Ve spolupráci s hlavní poradkyní chovu, paní Svatoňovou, byla po rezignaci 
Ing. Drábové jmenována nová poradkyně chovu pro RWS, paní Jana Sedláková. 
(Usnesení VČS 2019 bod 1 - splněno)  

Výbor pracoval v plné sestavě až do července 2019, kdy oznámila Ing. 
Votrubová odstoupení z funkce ve výboru. Výbor kooptoval zkušenou A. Polákovou.  

Za KK apeluji na všechny, kteří se budou ucházet o volené funkce, aby před 
kandidaturou dobře zvážili své možnosti i schopnosti pracovat v kolektivu po dobu 
celého volebního období. Odstoupení z volené funkce bez závažných důvodů může 
vyústit i v dočasné upření členských práv pro porušení např. čl. VII 2 d) Stanov. 
 

Přihlášky nových zájemců o členství v klubu průběžně schvaluje výbor. 
Jedna přihláška v roce 2019 neprošla a to pro předchozí přestupky v chovu zájemce.  
 
Plánované akce r. 2019: 
IFT Kladno - o výborně připravený a kvalitní dvoudenní IFT se zasloužili především 
příznivci plemene POI a pozvaní špičkoví rozhodčí ze zahraničí  
Kynologický kurz - Je na místě poděkovat všem organizátorům a lektorům, kteří se 
nezištně podíleli na běhu celého čtyřdenního kurzu. Nešťastné prodloužení na čtyři 
dny se ukázal jako příliš náročné pro všechny frekventanty, kdy ke konci byli unavení 
nejen psi, ale i jejich majitelé 
KV bez zadání titulu klubový vítěz - Chržín - byla zastoupena všechna klubem 
zastřešená plemena a účast předčila očekávání 
Jarní pohár - dvě maximálně naplněné skupiny účastníků přihlášených s dostatečným 
předstihem byly s ohledem na dostupné terény ideální variantou 
ZV bez zadávání CACT v tradičně dobré atmosféře ve spolupráci s OMS P-9 
KV se zadáním titulu klubový vítěz - Konopiště s podporou KBO  
FT-GT - výborná prověrka našich psů v mezinárodní konkurenci 
PZ, VZ a Pohár sv. Huberta byly pro malý počet přihlášek zrušeny. Je tedy patrné, že 
účastníci dávají přednost zkouškám a soutěžím, které mají v propozicích možnost 
získání čekatelství CACt.  
 
Finanční záležitosti klubu jsou řádně vedeny - více Zpráva ekonoma. 
ČPSK je silný klub díky odpovědnosti členů, kteří respektují klubové stanovy a podílejí 
se na jeho činnosti. Vydatná, mnohdy z osobních zdrojů dotovaná pomoc, se odráží 
na realizovaných plánovaných klubových akcích a výsledné ekonomice. 
 
Podzimní jednání o úpravě chovných podmínek s MSKAO (Usnesení VČS 2019 
bod 2 - v jednání) v KZ publikovaný návrh na úpravu chovných podmínek. Oba kluby 
si vzájemně uznávají chovné jedince, co je přínos pro chov je však diskutabilní. 
Odpovědnost za chov nese chovatel. Ne klub. Klub je pověřen garancí chovu pěti 
plemen a v zájmu klubu není snaha vyhovět výjimkám.  
Standardy FCI jako červená nit vyjadřují základ všech typických plemenných znaků a 
výjimky představují odchylky závažnějšího charakteru.  
 
Usnesení VČS 2019 bod 3 - trvá 
 

Za kontrolní komisi děkuji všem, kteří zvládají osobní ambice a s pokorou 
vynakládají nezištné úsilí ve prospěch britských a irských stavěních psů. 


