Zápis ze schůze předsednictva DKČR ze dne 20. 6. 2016 konané v Petrově-Chlomku

Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, PhDr. Štěpánka Hostovská, Kateřina Michalová,
Omluveni: František Dočekal, Petra Hejnová

Kontrola minulých zápisů:
Bod 2/ ze dne 16. 3. 16 CHS Halit Paša – dne 5. 4. 2016 projednáno KRK odvolání Mgr. Čechové ze
dne 8. 3. 2016 podané prostřednictvím jejího právního zástupce JUDr. Miroslava Maška - KRK DKČR
odvolání zamítla a potvrdila rozhodnutí P DKČR.
Bod 4/ ze dne 16. 3. 16 ČMKU – podání žádosti o revokaci rozhodnutí P ČMKU. ODLOŽENO
Bod 12/ ze dne 16. 3. 2016 formuláře na vyhodnocení HD – částečně splněno, formuláře jsou u F.
Dočekala, na další schůzi budou předány Š. Hostovské. Vzhledem k nepřítomnosti F. Dočekala na
dnešním jednání. TRVÁ.
Bod 13/ ze dne 16. 3. 16 skartace – členové výboru vyřadí (každý v rámci své agendy) nepotřebnou
dokumentaci dle platné legislativy. Dále bude ustanovena skartační komise ke kontrole vyřazených
písemností a následně tyto předány ke skartaci. Průběžný úkol, zodpovídá celý výbor.
Bod 16/ ze dne 16. 3. 2016 registrace spolku a nových Stanov DKČR v souladu s NOZ na Rejstříkovém
soudu. Splněno spolek je přeregistrován. Oficiální sídlo na adrese: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.
Kontaktní adresy zůstávají nezměněny, na webu DKČR upraveno.
Bod 18/ ze dne 16. 3. 16 žádost J.Lefnerové o udělení Klubového šampiona mladých - pes Vayden
Halit Paša. K ověření majitele psa bude vyžádáno předložení originálu PP psa (či úředně ověřené
kopie). V kopii PP připojené k žádosti je jako majitel uvedena J.Lefnerová, Plemenná kniha ČKS
eviduje jinak - pouze jako odchov Mgr. Čechové bez dalšího záznamu – TRVÁ
V MEZIDOBÍ PER ROLLAM:
1/ dne 25. 4. 2016 odsouhlasena změna místa konání a termínu MR DB 2016 a zároveň odeslána na
VK ČKS žádost o schválení změny, delegaci rozhodčích a figurantů.
2/ dne 28. 4. 2016 odsouhlaseno složení bonitační komise 15. 5. 2016 Klánovice – RNDr. Grocholová
– exteriér, P. Vítek – povahy, P. Hejnová – zástupce klubu
3/ dne 29. 4. 2016 odsouhlasena odpověď na pozvání k jednání na ČMKU k dotazu právního zástupce
Mgr. Čechové na odborný názor P ČMKU ve věci uložení kárného postihu chovatelce. Jednání bylo
stanoveno na 10. 5. 2016. Bylo odsouhlaseno, že za DKČR se jednání zúčastní předsedkyně R.
Bočanová, ÚPCH K. Michalová a předsedkyně KRK Z. Pokorná, ovšem v náhradním termínu. Rovněž
bylo v odpovědi konstatováno, že veškeré relevantní podklady k případu byly na sekretariát ČMKU
zaslány doporučeným dopisem dne 26. 2. 2016.
4/ dne 2. 5. 2016 noví členové – p. Huryhová a p. Kokošová („staronoví“ členové), p. Skořepová (nový
člen)
5/ dne 8. 6. 2016 nový člen – p. Sedláková („staronový“ člen)

6/ dne 13. 6. 2016 žádost o prodloužení chovnosti feny Beauty Sunny Halit Paša nar. dne 13. 5. 2008
Žádost o prodloužení chovnosti feny Beauty Sunny Halit Paša podala dne 10. 6. 2016 J. Lefnerová.
Kromě zprávy veterináře ze dne 7. 6. 2016 bylo k této žádosti připojeno i oznámení (adresované
ÚPCH ze dne 8. 6. 2016) o doplnění spolumajitele Mgr. Čechové k fenám Leyla, Valeria, Eternity, Fran
a Freya Halit Paša. A také feny Beauty Sunny Halit Paša, kde byla žádána výjimka dle článku 7. 4 b)
Chovatelského řádu DKČR - prodloužení chovnosti feny. K datu podání žádosti je z pohledu P DKČR
stále v majetku Mgr. Čechové. Dále dle článku V bod 4 Zápisního řádu ČMKU a článku 3. 5.
Chovatelského řádu DKČR nebyla změna vlastnictví řádně doložena (chybí kopie PP s vyznačenou
změnou majitelů/spolumajitelů). Majitelce/spolumajitelce Mgr. Čechové bylo dne 5. 2. 2016 uloženo
ze strany klubu kárné opatření v podobě pozastavení členství na 18 měsíců, 5. 4. 2016 bylo
rozhodnutí potvrzeno KRK klubu a 26. 5. 2016 též P ČMKU. Při dalších kontrolách bylo zjištěno další,
soustavné porušení chovatelských normativ /viz dále/. Žádost o výjimku byla jednomyslně zamítnuta.

NOVÉ ÚKOLY A KONSTATOVÁNÍ:
Bod 7/ MS IDC 20. – 22. 5. 2016 Komárom – zúčastnilo se družstvo ve složení František Dočekal a
Bellolobo von den Pegnitzratzen, Leona Sosnová a Apollo od Novomlýnských jezer, Pavel Pluhař a
Idar Gumby. Bohužel se našim závodníkům nezadařilo na stopách a zkouškový limit obhájil pouze
Pavel Pluhař s Idarem. Leona Sosnová s Apollem podali excelentní výkon „na stadionu“, o to větší
bylo zklamání z následujícího dne. Kompletní výsledková listina a rozsáhlá fotogalerie od Jitky
Stöhrové je na klubovém webu (vřelé díky autorce fotek). Všem závodníkům děkujeme za sportovní a
důstojné vystupování. Náklady klubu na finanční zajištění reprezentace: 1/ startovné - 3x90Euro …
7.489 Kč + 220 Kč bankovní poplatek za převod do zahraniční 2/ ubytování vedoucí družstva/figurant
– 4.157 Kč + 3.163 Kč diety (Maďarsko a 35E/den) 3/ reprezentační oblečení – 12.600 Kč soupravy a
2.604 Kč trička …celkem 15. 204 Kč, po odečtu příspěvků závodníků náklady na oblečení pro klub 9.
804 Kč. Celkové náklady na repre pro klub činí 24.833 Kč.
Bod 8/ Z jednání na ČMKU – po písemné omluvě ze strany zástupců DKČR, proběhlo dne 10. 5. 2016
šetření pověřené komise ČMKU s majitelkou CHS Halit Paša bez účasti zástupců klubu (omluveni).
Následně 26. 5. 2016 předsednictvo ČMKU na svém řádném zasedání potvrdilo oprávněnost
rozhodnutí P DKČR o uložení kárného opatření chovatelce na klubové úrovni.
http://www.cmku.cz/data/dokumenty/1387_zapis_p_cmku_ze_dne_26.5.2016.pdf
9/ MR dobrmanů – VK schválila změnu místa konání a termínu. Nově fotbalový stadion Stránčice 16.
10. 2016, Rozhodčí K. Nedvěd (A), M. Ryneš (B+C), V. Filip a M. Římek.
10/ Schváleny propozice Speciální výstavy dobrmanů 10. 9. 2016 Klánovice, rozhodčí T. Becht (D)
11/ Klubové akce 2017 - na základě došlých nabídek ke spolupráci rozděleny akce na příští rok
Klubová výstava se zadáním titulu klubový vítěz ZKO Klánovice
Klubová výstava bez zadání titulu klubový vítěz ZKO Plzeň – Čechurov
Klubová výstava bez zadání titulu klubový vítěz ZKO Sadská
Termíny a delegace rozhodčích po dohodě s pořadateli, nejpozději do 10. 8. 2016
Jarní svod a bonitace – ZKO Plzeň Čechurov
Podzimní svod a bonitace – ZKO Klánovice

Termíny dodatečně do uzávěrky zpravodaje do 15. 11. 2016
Výběrový závod na MS dobrmanů – žádný zájemce, možno event. dodatečně do 25. 9. 2016
Všem nabídkám ke spolupráci nepomohlo být do detailů vyhověno. Při rozdělení byl zohledněn nejen
zdárný průběh vlastních akcí pořádaných v poslední době, ale i realizace formálních náležitostí s akcí
související - bonitační a svodové karty, včasnost zasílání výsledků atp. (např. ZKO Sadská zaslala
výsledky z výstavy pořádané klubové výstavy konané dne 7. 5. až 14. 6. 2016)
12/ MR IPO – závodu se zúčastnili členové DKČR Leona Sosnová s Apollem Od Novomlýnských jezer
a Pavel Pluhař s Idarem Gumby s pěknými výkony. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
plemene a klubu. Kompletní výsledky jsou uveřejněny na webu ČKS www.kynologie.cz
13/ Noví členové – Ing.Dana Kunclová, Martin Pavlát, Lukáš Poncar,
14/ Klubový šampion – Heron Black Sagitta majitel Jaroslav Činoveský – gratulujeme
15/ Oznámení o změně majitele chovných jedinců – rozšíření o spolumajitelství s Janou Čechovou
Oznámení ze dne 8. 6. 2016 adresováno ÚPCH Kateřině Michalové se týká následujících jedinců Leyla
Halit Paša, Valeria Halit Paša, Eternity Halit Paša, Fran Halit Paša, Freya Halit Paša (pozn.u těchto
fen, které byly původně převedeny dne 12. 2. 2016 z vlastnictví Mgr. Čechové do vlastnictví
J.Lefnerové, se jedná o převod části vlastnického podílu zpět) a Beauty Sunny Halit Paša (viz též bod
6)
Pokud nebude doloženo ve lhůtě stanovené v chovatelských normativech, bude kárně řešeno na
příštím zasedání P DKČR.
16/ Žádosti o vystavení krycích listů fena Leyla Halit Paša a Valeria Halit Paša
V této věci bylo konstatováno, že v oznámení o změně majitele chovných jedinců – rozšíření
spolumajitelství s Janou Čechovou ze dne 8. 6. 2016 J. Lefnerová prohlašuje, že má ve spoluvlastnictví
m.j. tyto dvě feny. Dle článku V bod 4 Zápisního řádu ČMKU a článku 3. 5. Chovatelského řádu DKČR
nebyla změna vlastnictví řádně doložena (chybí kopie PP s vyznačenou změnou majitelů).
Obě žádosti o vystavení krycích listů ze dne 16. 6. 2016 jsou podepsány pouze J. Lefnerovou a jako
majitel obou fen je uvedena pouze J. Lefnerová.
I zde nebyly naplněny povinnosti vyplývající z článku V bod 4. a bod 13. Zápisního řádu ČMKU a
článku 3.3 Chovatelského řádu DKČR.
Vzhledem k tomu, že pravděpodobnou spolumajitelkou těchto dvou chovných fen je Mgr. Čechová,
které bylo uloženo kárné opatření ve formě pozastavení členství v klubu, bude dále tato
problematika řešena na širší platformě – ve spolupráci s Plemennou knihou, P ČMKU a právním
zástupcem klubu.
P DKČR na dnešní schůzi rozhodlo ve smyslu ustanovení článku V bod 9. Zápisního řádu ČMKU „v
případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu
chovatelský klub ve spolupráci s majitelem“.
Podavatelka žádosti o vystavení krycích listů J. Lefnerová bude doporučeným dopisem pozvána
k jednání na nejbližší schůzi P DKČR.
11/ Další porušování chovatelských normativů v CHS Halit Paša

Poradkyně chovu konstatuje další pochybení (případně neodstraněné závady) v tomto chovatelském
zařízení zjištěné při kontrolách vrhů z uskutečněných krytí před uložením kárného opatření
- vrh M4
1. Porušení článku 10. 1 CHŘ DKČR – vrh 12. 3. 16, nahlášeno 17. 3. 2016 (pozdní nahlášení vrhu)
2. Porušení článku 8. 4. ZŘ ČMKU kniha odchovů fena Odysea Halit Paša (ani po ústních
napomenutích není evidence nabyvatelů štěňat u předchozích vrhů feny tj. vrh E, H, R v CHS Halit
Paša)
-vrh N4
Porušení článku 8. 4 ZŘ ČMKU kniha odchovů fena Quanna Halit Paša (ani po ústních napomenutích
není evidence nabyvatelů štěňat u předchozích vrhů T,B v CHS Halit Paša)
-vrh O4
1. Porušení článku 10. 1 CHŘ DKČR – vrh 9. 4. 16, nahlášeno 13. 4. 2016 (pozdní nahlášení vrhu)
2. Chovatelka nebyla dne 27. 5. 2016 přítomna kontrole vrhu v termínu, který si sama zvolila!!
Bude dále jednáno na příštím zasedání P DKČR.

Konec schůze: 18: 45 hod
Zapsala: Renáta Bočanová
Příští schůze se bude konat v pondělí dne 1. 8. 2016 od 16 hodin v Klánovicích

