Zápis z mimořádné schůze předsednictva DKČR dne 5. 2. 2016 od 16 hodin v Praze 9 – Klánovicích

Přítomni: R. Bočanová, M. Králová, K. Michalová, Z. Pokorná, D. Sklenářová,F. Dočekal, Z. Saska
Omluveni: P. Hejnová /KRK/
Přizváni: H. Houdková, Z. Sklenář /oba za za KRK/, Mgr. J. Konečná, Mgr. J. Čechová

Bod jednání:
Prošetření podnětu ohledně chovu psů bez PP chovateli DKČR
Rekapitulace:
Předsednictvo DKČR obdrželo podnět od paní Vlasákové, která není členem našeho klubu, ze dne 22.
9. 2015, ve kterém m. j. pisatelka poukazuje na údajný odchov psů bez PP v CHS Halit Paša. V příloze
pisatelka přiložila genetický profil dobrmana ZAKA, narozeného 5. 3. 2011, majitelky Jany Hlobíkové
Preusslerové, analyzovaný dne 3. 3. 2015 laboratoří Genomia (č.vzorku 15-06102). Dále genetický
profil dobrmana LEONA, narozeného v roce 2012, (v té době již) majitelky Ing. Lucie Jelínkové,
analyzovaný dne 24. 2. 2015 laboratoří Genomia (č.vzorku 15-05413). Dále bylo přiloženo čestné
prohlášení majitelky Jany Hlobíkové Preusslerové ze dne 2. 9. 2015, ve kterém jmenovaná prohlašuje,
že je majitelkou psa dobrmana bez PP, kterého zakoupila u Mgr. Čechové v CHS Halit Paša. Dále paní
Hlobíková Preusslerová uvádí, že identitu jedince při odběru ověřil MVDr. Přemysl Stratil Děčínská
3326, Česká Lípa. Také bylo přiloženo čestné prohlášení paní Moniky Petrové ze dne 6. 2. 2015, ve
kterém dotyčná prohlašuje, že zakoupila štěně hnědého dobrmana bez PP z CHS Halit Paša od Mgr.
Čechové koncem roku 2012. Dále paní Petrová ve svém prohlášení uvádí, že pravděpodobným otcem
je pes Sylvester Halit Paša.
Následně byly obě autorky čestných prohlášení (paní Jana Hlobíkova Preusslerová i paní Monika
Petrová) doporučeným dopisem požádány, aby tyto skutečnosti potvrdily prohlášením s úředně
ověřeným podpisem. Paní Hlobíková Preusslerová zaslala čestné prohlášení s úředně ověřeným
podpisem ze dne 15. 10. 2015, ve kterém výše uvedené skutečnosti potvrzuje a Dobrman klubu ČR
uděluje souhlas s porovnáním DNA profilu svého psa Zaka při dalším šetření za účelem zjištění
parentity. Paní Hlobíková Preusslerová přiložila i korespondenci s Mgr. Čechovou vedenou přes FB
(ve formě print screenu) dotýkající se nákupu svého psa Zaka bez PP od této chovatelky. Rovněž paní
Petrová ve svém prohlášení s úředně ověřeným podpisem ze dne 29. 10. 2015 potvrdila své původní
prohlášení, že zakoupila štěně bez PP v CHS Halit Paša od Mgr Čechové, že se jednalo o hnědého
dobrmana Leona a dále uvádí, že již není majitelkou tohoto psa.
Po obdržení úředně ověřených podkladů byla majitelka CHS Halit Paša Mgr. Jana Čechová vyzvána
dne 1. 12. 2015 doporučeným dopisem s žádostí o vyjádření k prošetřované záležitosti. Mgr. Jana
Čechová ve své odpovědi ze dne 30. 12. 2015 uvádí, že tvrzení, že by odchovávala štěňata bez PP, se
nezakládají na pravdě.
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V mezidobí byla požádána laboratoř Genomia o srovnání DNA profilu dobrmana Zaka s DNA vzorky
chovných jedinců z CHS Halit Paša, jež nechal analyzovat v rámci jiného šetření v CHS Halit Paša
Dobrman klub České republiky v roce 2013. Byly porovnány vzorky od celkem 5 chovných jedinců –
Arwen Halit Paša, Queen Halit Paša, Princezna Halit Paša, Caesarion Halit Paša a Sylvester Halit Paša.
Ve zprávě z laboratoře Genomia ze dne 11. 1. 2016 se uvádí, že genetický profil psa Zaka je
kompatibilní s genetickým profilem porovnávaného potenciálního otce Caesariona Halit Paša.
Následně se podařilo kontaktovat i Ing. Lucii Jelínkovou, která je t. č. majitelkou hnědého dobrmana
Leona, jehož zakoupila s manželem již jako dospělého jedince někde v okolí Sadské, nikoliv v CHS
Halit Paša, ale „z druhé ruky“. Rovněž tato majitelka udělila souhlas s porovnáním DNA profilu svého
psa Leona. Ve zprávě laboratoře Genomia ze dne 15. 1. 2016 se uvádí, že genetický profil dobrmana
Leona je kompatibilní s chovným psem Sylvestrem Halit Paša.
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem byla na dnešní mimořádné zasedání výboru DKČR
přizvána majitelka psa chovného psa Caesariona Halit Paša paní Mgr. Jana Konečná (na 16:00 hodin)
a majitelka CHS Halit Paša a chovného psa Sylvestra Halit Paša Mgr. Jana Čechová (na 17:00 hodin)
16:00 se dostavila Mgr. Čechová, Mgr. Konečná, členka klubu Jindra Lefnerová a další mne neznámý
muž, který nám byl později představen jako manžel paní Mgr.Konečné. Paní Mgr. Čechová nejdříve
opakovaně odmítala opustit jednací místnost z důvodů pochybností o korektnosti jednání. A sama se
určila jako svědek u jednání s paní Mgr. Konečnou, která k tomuto mlčela.
16:15 bylo Mgr Čechové navrženo, že z jednání může být pořízen audiozáznam, pokud s tímto budou
přítomní souhlasit, na což odpověděla, že záznam se již pořizuje, čímž by se dopustila protiprávního
jednání.
16:15 započalo jednání za přítomnosti Mgr.Konečné a jejího manžela.
16:17 přichází Daniela Sklenářová a Václav Sklenář.
K výše uvedenému Mgr.Konečná uvádí, že psa Caesariona nabyla koupí od paní Mgr. Čechové dne 3.
8. 2008, pes byl zbonitován 27. 9. 2009, dle knihy krytí kryl poprvé 20. a 22. 5. 2011 v CHS Halit Paša
fenu Geraldine Halit Paša, která nezabřezla. V březnu a dubnu 2012 byl pes u paní Mikulecké na
výcviku, ale po koupi již u paní Mgr. Čechové fyzicky nikdy nebyl. Mgr.Konečná uvedla, že není
možné, aby Caesarion Halit Paša byl otcem psa Zaka paní Hlobíkové, protože pes Caesarion Halit Paša
kryl prvně až po deklarovaném narození štěněte Zaka, a tudíž nemohla být uvedena v omyl. Dále
uvádí, že vědomého krytí feny bez PP se nikdy nedopustila. Mgr. Konečná uvedla, že již nemůže po
létech stoprocentně tvrdit, že si při překrytí vždy zkontrolovala identitu feny paní Mgr. Čechové.
Vzhledem k tomu, že není známa potenciální matka psa Zaka, nelze se 100% jistotou tvrdit, že otcem
psa Zaka je Caesarion Halit Paša, neboť může být otcem i přímý příbuzný tohoto psa, bylo
jednomyslně schváleno, že věc se bez dalšího odkládá. Apelace ÚPCH na Mgr. Konečnou, aby vždy i
při překrytí kontrolovala identitu dané feny.
16, 45 – 17, 00 přestávka
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V 17,00 - započato jednání s paní Mgr. Janou Čechovou. Přítomna paní Jindra Lefnerová, která sice
pozvána nebyla, ale Mgr. Jana Čechová trvala na její přítomnosti jako svědka na jednání. Obě
přítomné byly upozorněny na to, že nebyl vysloven souhlas s pořizováním audiozáznamu. Byly
přečteny všechny relevantní podklady, jejíž kopie byly Mgr. Janě Čechové předány (bez osobních
údajů třetích osob).
Mgr. Čechová předala čestné prohlášení s ověřeným podpisem ze dne 5. 2. 2016, kde popírá, že by
v minulosti či v současnosti odchovala ve své chovatelské stanici na nějaké feně štěňata bez PP a
nikdy žádnou fenu nenakryla za účelem chovu štěňat bez PP. K původu psa Leona Mgr. Čechová
uvedla, že měla podnikatelské aktivity s panem Hu Chih An z Taiwanu. Dále doložila prohlášení, že
kryla fenu Grynia Halit Paša patřící zahraničnímu majiteli Hu Chih An z Taiwanu. Fena měla po
prokázání březosti odcestovat za majitelem na Taiwan, což se vzhledem ke změně karanténních
opatření na Taiwanu neuskutečnilo. Na straně 5 v knize krytí psa Sylvestra Halit Paša je vyznačeno
s datem 20. 6. 2012 krytí feny Grynia Halit Paša. Dále Mgr.Jana Čechová předložila čestné prohlášení
Ing. Jany Hrbkové ze dne 2. 2. 2016 s úředně ověřeným podpisem, která prohlašuje, že v době od
července do listopadu 2012 měla ve své dočasné péči fenu Grynii Halit Paša, kdy se narodila čtyři
štěňata, která odchovala a která měla paní Hrbková prodat za cenu nákladů vzniklých. Dle sdělení
plemenné knihy ČKS nebyl feně Grynii Halit Paša nikdy vystaven exportní průkaz. Žádné dokumenty
dokládající registraci feny zahraniční plemennou knihou a chovnost feny na Taiwanu doloženy nebyly.
Rovněž nebylo předloženo potvrzení o krytí feny Grynia Halit Paša psem Sylvestrem Halit Paša ani
jiné dokumenty, na základě jichž by mohla být dle Chovatelského řádu FCI uskutečněna plemenitba.
Rovněž dle sdělení Mgr. Čechové není vedena v knihách odchovů žádná evidence majitelů odchovů.
Mgr. Čechová uvádí, že z její strany se v žádném případě nejednalo o produkci štěňat bez PP a že na
Taiwanu by byla fena chovná. Dále Mgr. Čechová uvedla, že pouze převezla psa Leona z Prahy do
Sadské na žádost paní Dagmar Okáníkové k paní Petrové. Dále Mgr. Čechová uvedla, že fena Grynia
Halit Paša je po smrti.
K původu psa Zaka paní magistra Čechová nemá, co dodat a popírá, že by prodala štěně bez PP paní
Hlobíkové. Dále uvádí, že se jedná o podvrh a žádá opakování odběru krevního vzorku u psa Zaka a
provedení nové DNA analýzy, které je ochotna sama uhradit. Dále Mgr. Čechová prohlašuje, že není
možné, aby Caesarion Halit Paša byl otcem dobrmana bez PP Zaka.
Konec této části jednání 18.30 hod. Mgr. Čechová byla informována, že celou záležitost je nutno
pečlivě posoudit a proto bude o výsledku jednání informována písemnou formou.
Mimořádná schůze předsednictva dále pokračovala bez přítomnosti přizvaných, resp. pouze za
přítomnosti přizvaných členů KRK. Po přibližně hodinové diskusi bylo přistoupeno k hlasování o
kárném opatření.
USNESENÍ:
V souladu s článkem 3 bod 3.8/ Chovatelského řádu Dobrman klubu ČR a článkem 19 bod e/ Stanov
Dobrman klubu ČR se Mgr Čechové pozastavuje členství v tomto klubu od dnešního dne tj. od 5. 2.
2016 v délce 18 ti měsíců (PRO 6: PROTI 0: ZDRŽEL SE1)
Odůvodnění: Předsednictvo DKČR má za prokázané, že chovatelka se v případě krytí feny Grynia
Halit Paša chovným psem Sylvester Halit Paša dopustila skutků, které jsou v rozporu
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s Chovatelským řádem Dobrman klubu ČR (DKČR), Zápisním řádem Českomoravské kynologické
unie (ČMKU) a Chovatelským řádem Mezinárodní kynologické unie (FCI). Vzhledem k tomu, že jde
o zkušenou chovatelku, v jejíž chovatelské stanici bylo od roku 2001 odchováno celkem 94 vrhů
zapsaných v plemenné knize ČKS a chov psů je v jejím případě i předmětem podnikání, nevnímá
předsednictvo DKČR pod jednotlivými body níže popsaná porušení jako neznalost či nedbalost, ale
zcela vědomé a záměrné porušovaní chovatelských normativů. Z těchto důvodů bylo navrženo a
odsouhlaseno kárné opatření ve formě pozastavení členství a předání celé kauzy Českomoravské
kynologické unii s návrhem opatření ve smyslu ustanovení bodu 9 článku X Zápisního řádu ČMKU
(viz dále).
1. Tím, že nepožádala o vystavení exportního průkazu původu feně Grynia Halit Paša, kterou měla,
zcela prokazatelně v úmyslu březí vyexportovat do Taiwanu se dopustila porušení článku XV bodu 1/
a 5/ Zápisního řádu ČMKU.
Článek XV Zápisního řádu ČMKU - Export
1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen: - razítkem EXPORT
PEDIGREE, -reliéfním razítkem se znakem ČMKU, -hologramem, -kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka, -jménem a kompletní
adresou nového majitele, -datem vystavení exportního potvrzení
5. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní
adresu nového majitele v zahraničí.

2. Tím, že vědomě nakryla svým chovným psem Sylvesterem Halit Paša, fenu Grynia Halit Paša, která
je doposud zapsaná v plemenné knize ČMKU vedené Českým kynologickým svazem i s vědomím, že
tato fena nesplňuje podmínky chovnosti pro plemeno dobrman platné v ČR a dále byla nápomocna
při prodeji štěňat bez PP z tohoto spojení, se dopustila porušení bodu 3 preambule Zápisního řádu
ČMKU cituji: „S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu
vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím
je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora“. Porušení článku VII stejného řádu bodu 1/ a 18/
a porušení Chovatelského řádu Dobrman klubu ČR článku 3 bod 8.
Článek VII Zápisního řádu ČMKU - Krytí
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI a na základě platného krycího listu. Chovní psi
ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů.
18. Vyvezené jedince s exportním průkazem původu vystaveným na zahraničního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční
Plemenné knize daného státu, neurčí - li klub jiný postup.
Článek 3 Chovatelského řádu DKČR - Chovatel, majitel, držitel chovného psa
3.8 Produkce štěňat bez průkazu původu nebo podpora tohoto konání je neslučitelná s chovatelskou etikou a bude považována za porušení
tohoto řádu s následným zastavením chovatelské činnosti chovateli nebo zastavením využívání chovného jedince. Dobrman klub ČR
rozhodne o délce doby zastavení využití chovného jedince.

Taiwan, tedy stát, který uvedla sama chovatelka jako bydliště pana Hu Chih An (údajného majitele),
kam měla být březí fena Grynia Halit Paša exportována, je řádným členem FCI. Zapsání této feny
plemennou knihou členského státu FCI bez exportního průkazu původu by bylo v rozporu
s Chovatelským řádem FCI. Dále ani tvrzení Mgr. Čechové, „že z jejího pohledu se jednalo o
zahraniční krytí“, bez doložené řádně vyplněné kopie krycího listu nelze akceptovat.
Článek 8 Chovatelského řádu F .C .I. - POTVRZENÍ KRYTÍ
8. Správně a plně provedené krytí potvrzuje držitel psa vystavením potvrzení o krytí. Potvrzuje v něm svým podpisem, že byl očitým svědkem
krytí. Pokud plemenná kniha konkrétní země předepisuje určité formuláře, ve kterých je vrh zapisován, je věcí majitele feny tyto formuláře
obstarat, řádně vyplnit a předložit držiteli psa k podpisu. Toto potvrzení o krytí musí v každém případě obsahovat následující informace:
a)jméno a číslo zápisu plemenné knihy krycího psa, b) jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny, c) jméno a adresu majitele popř.držitele
krycího psa, d) jméno a adresu majitele feny v době krytí, event. datum získání feny, e) místo a datum uskutečněného krytí, f) podpisy
držitele psa a majitele feny, g) pokud správce plemenné knihy požaduje pro zápis štěňat ověřenou fotokopii nebo ověřený výtah z plemenné
knihy vztahující se ke krycímu psovi, musí držitel psa poskytnout takový dokument majiteli feny bezplatně.
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Pro úplnost dlužno zmínit, že i v případě, že by Grynia Halit Paša byla fenou řádně zapsanou
v plemenné knize členského státu FCI či plemenné knize FCI uznávané, by nebyla ustanovení
Zápisního řádu ČMKU řádně naplněna, neboť Mgr. Čechová nebyla schopna doložit písemné pověření
o péči a disponování v rámci kynologické činnosti s fenou Grynia Halit Paša od údajného majitele.
Článek I Zápisního řádu ČMKU - Obecné podmínky
4. Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu:
Chovatel ČMKU (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU
Majitel je osoba vlastnící daného jedince uvedená v průkazu původu příslušného jedince
Držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo
písemnou smlouvou.

3. Chovatelka dále uvedla (a to opakovaně nejen v průběhu tohoto jednání, ale i v minulosti při
kontrolách v jejím chovatelském zařízení i na členských schůzích klubu), že v knihách odchovů svých
chovných fen nevede žádnou evidenci majitelů odchovaných štěňat, tím se dopouští porušování
článku VIII bodu 4 Zápisního řádu ČMKU
Článek VIII Zápisního řádu ČMKU - Vrh
4. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.

Štěňata z vrhů, která by se narodila na základě řádně klubem vydaných krycích listů před datem
vydání tohoto rozhodnutí, budou za dodržením všech ustanovení chovatelských normativů,
doporučena klubem k zapsání plemennou knihou v ČR, za předpokladu, že datum krytí dle krycího
listu doručeného v souladu s Chovatelským řádem DKČR nebude pozdější než datum doručení
rozhodnutí o pozastavení členství.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude celá kauza předána Českomoravské kynologické unii.
S odvoláním na článek X Zápisního řádku ČMKU klub navrhuje, aby ve smyslu ustanovení bodu 9
bylo přijato rozhodnutí, že nebudou prováděny zápisy vrhů v CHS Halit Paša na 1 rok od data
rozhodnutí předsednictvem ČMKU. Na stejnou dobu navrhujeme vyslovit zakázat chovu i na chovné
jedince ve vlastnictví chovatelky paní Mgr. Jany Čechové, bez možnosti zapůjčení či převedení
k chovatelským účelům na jiného majitele či držitele.

Předsednictvo DKČR pověřuje předsedkyni Renátu Bočanovou k jednání s majitelkou dobrmana bez
PP Zaka paní Hlobíkovou ve věci opakování odběru biologického vzorku pro novou analýzu DNA za
přítomnosti zástupce klubu a pokud bude majitelka psa souhlasit, též za účasti paní Mgr. Čechové,
s tím že odběr a novou analýzu odebraného vzorku uhradí na základě svého návrhu Mgr. Jana
Čechová.

Konec schůze 20:30
Zapsala: Renáta Bočanová
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