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V Praze dne 29. března 2022

Protokol šetření kontrolní komise Klubu chovatelů bišonků
Kontrolovaný subjekt:
Klub chovatelů bišonků, z.s.
Zahořany 33, 254 01 Jílové u Prahy
IČ: 02415992
Členové kontrolní komise:
Mgr. Jana Nováková – předseda
Ladislava Kalužová – člen
Magda Březinová – člen

První březnový týden roku 2022 obdržela kontrolní komise dvě telefonické stížnosti a jeden
písemný podnět informující o špatné komunikaci výboru KCHB s členy klubu.
Stížnosti i podnět se týkaly údajné dlouhodobé e-mailové nekomunikace KCHB –
neodpovídání na e-maily zasílané na adresu KCHB info@bichon-klub.cz.
Členové zasílali dotazy týkající se výstavy KCHB v Lysé nad Labem dne 6. března t.r., možnosti
bonitace na této výstavě, přihlášky do klubu a další.
Předsedkyně kontrolní komise navštívila výstavu osobně a hovořila o tomto problému
s předsedkyní KCHB p. Hanzelínovou a místopředsedkyní p. Hörzenbergerovou. Vyřizováním
e-mailové komunikace je pověřena tajemnice KCHB p. Riesová.
Předsedkyně kontrolní komise si dne 7. března t.r. s vědomím předsedkyně p. Hanzelínové
vyžádala přístupové heslo do výše uvedené e-mailové schránky.
Nález:
1. E-maily KCHB byly naposledy vyřizovány 10. února t.r.
2. Došlo k porušení zákona č. 101/ 2000 Sb. O ochraně osobních údajů, kdy byla emailem opakovaně odeslána nešifrovaná databáze členů KCHB včetně adres bydliště,
e-mailových adres členů a telefonních čísel.
3. Z klubového e-mailu byly odeslány e-maily nesouvisející s činností klubu. Jménem
klubu byla poptána jedna cestovní kancelář za účelem pronájmu prostor areálu Pecka
Ostružno. Komunikace byla následně přeposlána p. Kamile Senohrábkové.

Klub chovatelů bišonků, z.s.
Zahořany 33, 254 01 Jílové u Prahy
e-mail: info@bichon-klub.cz, www.bichon-klub.cz
___________________________________________________________________
4. Pokud se na KCHB obracejí zájemci o koupi psa/feny jakéhokoliv plemene, jejichž
chov KCHB zastřešuje, měli by být odkázáni na seznam chovatelských stanic. Na dotaz
jedné potencionální zájemkyně bylo z našeho pohledu odpovězeno chybně, a to
(citace s překlepy): „Dobrý den, na našem webu najdete odkazy na CHS. My
nemůžeme nikoho doporučovat. Pokud nenajdete nic vhodného u nás, můžete se
obrátit na paní Kamilu Senohrábkouvou, která je poradcem chovu u druhého klubu.
Její CHS je Z Podchotoucí.“.
Na důkaz výše uvedených pochybení má kontrolní komise tzv. printscreeny
příslušných e-mailů.

Dále kontrolní komise zjistila, že od lednové schůze výboru stále nedošlo k zápisu
změn do Obchodního rejstříku (OR) – jedná se o zanesení informace o volbě nové
předsedkyně a změně sídla KCHB.
Předsedkyně kontrolní komise požádala OR o sdělení, zda a kdy byl podán návrh na
provedení změn. Z OR odpověděli, že taková žádost podána nebyla. Mgr. Nováková následně
požádala p. Riesovou o informaci zda a kdy změny provedla. Odpovědí jí bylo zaslání
potvrzení podání, kde je patrno podací číslo a nikoliv datum podání. K datu podání se p.
Riesová nevyjádřila a lze tedy přepokládat, že jej učinila až po upomenutí dne 28. března t.r.

Doporučení:
1. Provést zálohu e-mailové schránky KCHB a změnit přístupové heslo do e-mailové
schránky KCHB.
2. Pověřit jiného člena či členy výboru komunikací se členy KCHB.
3. Členové výboru KCHB nechť projednají chyby v činnosti tajemnice osobně s tajemnicí
a vyvodí důsledky.
4. V případě neochoty řešit pochybení dohodou, bude toto se všemi důkazy předloženo
členům na nejbližší členské schůzi KCHB.

Mgr. Jana Nováková
předseda kontrolní komise KCHB

