Zápis č. 1/2015
Kontrolní komise
Moloss Clubu CZ, z.s. ze dne 5. 5. 2015
Program :
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Řešení stížností a problematiky v chovatelském řádu
4. Různé
5. Závěr
KK bod 1)
Kontrolní komise: Ing. Edita Jelínková Hrdličková ,MBA – předseda , Lenka Kostová – člen KK,
Tomáš Kaipr – člen KK.
Dne 5. 5. 2015 byl zpracován zápis č. 1.
Kontrolní komise v rámci úspor finančních prostředků klubu, rozhoduje korespondenčně (email).
Kontrolní komise žádá výbor MC CZ o zveřejňování zápisů výboru a kontrolní komise na
webových stránkách klubu. Kontrolní komise dále rozhodla, že bude v souladu s NOZ pracovat
pouze se zkratkami jmen stěžovatelů, a to z důvodů ochrany osobních údajů osob, které podaly
stížnost. V případě projednávané stížnosti, pokud o to stěžovatel požádá a dá písemný souhlas,
bude zveřejněno v zápisu jeho plné jméno.
Počet hlasů pro : 3

Počet hlasů proti : 0

Zdrželi se : 0

KK bod 2)
Ověřovatelem zápisu byla zvolena Lenka Kostová
Počet hlasů pro : 3

Počet hlasů proti : 0

Zdrželi se : 0

KK bod 3)
1. Kontrolní komise obdržela emailem, dne 3. 3. 2015, návrh na změnu CHŘ MC CZ týkajícího se
pomocného registru ČMKU. Kontrolní komise tímto vyjadřuje podporu v rozhodnutí výboru.
Bez možnosti hlasování: kontrolní komise bere na vědomí.

2. Kontrolní komise dále prostřednictvím výboru obdržela dne 25. 2. 2015 oznámení stěžovatelky,
kterou je Magda M., ze dne 19. 2. 2015. Stěžovatelka Magda M., žádá o „dodržování smlouvy
o poskytování chovatelského servisu “.
Kontrolní komise prověřila: Smlouvu o poskytování chovatelského servisu s nečlenem Magdou M.,
která byla zpracována na náklady Moloss clubu CZ. V rámci výboru byla tato smlouva schválena
a podepsána předsedkyní MC CZ dne 16.9.2014. Podpis smlouvy chovatelem Magdy M. je ze dne
26. 9. 2014 a tímto dnem byla smlouva uzavřena.
Smlouva byla stěžovatelkou podepsána v rámci kontroly vrhu dne 26. 9. 2014, kde byla osobně
přítomna Ing. Edita Jelínková Hrdličková, která obeznámila stěžovatelku s účinností a podmínkami
smlouvy.
Kontrolní komise zjistila, že poskytovatelem je Moloss Club CZ, z.s., Litenčice 59, 768 13 Litenčice
a v rámci smlouvy s nečlenem MC CZ se poskytovatel zavazuje zajistit chovateli následující servis :
a) po obdržení dokladů o splnění podmínek pro zařazení do chovu požadovaných
Chovatelským řádem Moloss Clubu CZ označí toto do průkazu původu psa/feny a zapíše
psa/fenu do seznamu chovných jedinců. PP psa pošle na plemennou knihu.
b) vydání krycího listu.
c) vydání čísel zápisu na základě poslané přihlášky vrhu k zápisu.
d) poslání podkladů pro vydání PP na plemennou knihu, po obdržení příslušných dokumentů
/potvrzení od MVDr. o označení vrhu, kontrola vrhu, krycí list, štítky od čipů/.
Podle smlouvy, ceny za služby účtuje poskytovatel dle platného ceníku Moloss Clubu CZ a budou
chovateli umožněny pouze formou dobírky, kterou mu Moloss Club CZ zašle na jeho adresu. Ceny
jsou následující – krycí list 600,- Kč, kontrola vrhu 500,- Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že MC CZ své
povinnosti splnil, přičemž krycí list byl odeslán, čísla zápisu vydána, podklady pro vydání PP
odeslány plemenné knize ČKS.
Stěžovatelka si je zajisté vědoma, že chovatel má ze strany poskytovatele nárok pouze na výše
uvedený servis (který je vymezený ve smlouvě), což stvrdila svým podpisem, když smlouvu
podepsala.
Vzhledem k tomu, že MC CZ své povinnosti splnil beze zbytku, Kontrolní komise tuto stížnost
pokládá za neopodstatněnou.
Dále Kontrolní komise konstatovala, že Magda M. zaslala fakturace za vydání průkazů původu,
formou emailu, členovi kontrolní komise, paní Lence Kostové. Jednalo se o faktury vyhotovené ze
strany ČKS, které byly zaslány stěžovatelce. Faktury vydané ČKS, jako dodavatelem, pod var.
symbolem č. 10453829, 10454517, 1046681, se týkaly vystavení průkazů původu ze strany ČKS
stěžovatelce, jako nečlenovi klubu. Na základě těchto skutečností stěžovatelka požaduje po MC CZ
vrácení „provize klubu“. Kontrolní komise má zato, že nelze explicitně dorovnávat nečlenovi
finanční plnění, když MC CZ nebyl dodavatelem průkazů původu , tyto povinnosti (vrátit nějaké
provize) nejsou uvedeny ve smlouvě o poskytování chovatelského servisu. Kontrolní komise

doporučuje stěžovatelce, aby se se svým požadavkem obrátila přímo na ČKS. Jak shora uvedeno,
MC CZ není dodavatelem originálů PP, jak je zřejmé z fakturačních údajů, dodavatelem je ČKS.
Počet hlasů pro : 3

Počet hlasů proti :0

Zdrželi se : 0

KK bod 4)
1. Kontrolní komise žádá výbor MC CZ o doložení zprávy, týkající se budoucího čerpání dotací ze
strany ČMKU a návrh rozpočtu v rámci akcí, na které bude dotace využita a v jakém poměru.
Kontrolní komise žádá výbor o schválený rozpočet na období 2015 – jeho zaslání kontrolní komisi.
Počet hlasů pro : 3

Počet hlasů proti :0

Zdrželi se : 0

2. Kontrolní komise žádá výbor MC CZ o zveřejnění na webu MC CZ, v souladu s bodem 1: Přiznání
k dani z příjmu právnických osob MC CZ, včetně příloh souvisejících.
Počet hlasů pro : 3

Počet hlasů proti : 0

Zdrželi se : 0

3. Kontrolní komise, v souladu se stanovami MC CZ, požaduje provést kontrolu účetnictví MC CZ
a kontrolu kontinuity v rámci hospodaření. Kontrolní komise žádá výbor MC CZ, aby navrhl termín
- do 30. 8. 2015 – tak, aby Kontrolní komise provedla revizi hospodaření MC CZ v sídle klubu.
Počet hlasů pro : 3

Počet hlasů proti : 0

Zdrželi se : 0

KK bod 5)
A ) V rámci bodu 5 kontrolní komise navrhuje , aby nečlenu MC CZ - chovatelce Magdě M., na
základě smlouvy a chovatelského servisu ze strany Moloss club CZ, byla určena pouze jedna osoba,
která u ní bude provádět kontrolu vrhu tak, aby nedocházelo k případným nejasnostem
a eventuelním problémům při sjednávání kontroly vrhů v její CHS. Kontrolní komise o toto žádá
výbor MC CZ také z toho důvodu, aby v budoucnu nedocházelo k mylným interpretacím, se
záměrem poškozování dobrého jméno klubu. Po přijetí daného usnesení ze strany výboru MC CZ,
nechť předsedkyně MC CZ sdělí neprodleně paní Magdě M. jméno a kontaktní údaje osoby, která
jí byla určena jako kontrolor vrhu.
Počet hlasů pro : 1

Počet hlasů proti : 2

Zdrželi se : 0

B) Kontrolní komise dostává neoficiální podněty v rámci internetové PrtScr. facebook , kde je
cíleně vedená kampaň na jednotlivce výboru a členy kontrolní komise MC CZ. Tímto se klub
nebude zabývat, je to věc daného jednotlivce a součinnosti orgánů trestných v řízení. V případě, že
bude poškozeno dobré jméno klubu, kontrolní komise doporučuje využití právního zástupce
a orgánů činných v trestním řízení, u opakovaných útoků, nechť výbor zváží možnost vyloučení
těchto jedinců z MC CZ, popř. u nečlenů klubu, nechť zváží možnost s nimi neobnovit smlouvu.
Počet hlasů pro : 3

Počet hlasů proti : 0

Zdrželi se : 0

C) Kontrolní komise bere na vědomí součinnost MC CZ s Plemennou knihou č.1 ČMKU od 1.1.2015
s tím, že ji budou poskytovány zápisy z kontrolní komise.

Počet hlasů pro : 3

Počet hlasů proti : 0

Za kontrolní komisi dne 5.5.2015

Zdrželi se : 0

Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA
Lenka Kostová
Tomáš Kaipr

