Zápis z rozhodnutí předsednictva mimo zasedání „per rollam“ ze dne 25.02.2020
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Vladimír Bohaboj, PhDr. Štěpánka Hostovská, Kateřina
Michalová, Mgr. Kateřina Krejčí
Přizváni: Václav Sklenář, Vladimíra Gschwindl, František Dočekal za KRK
Dne 25.02.2020 předsedkyně předsednictva vyvolala hlasování per rollam v otázce zrušení záměru
uspořádat Speciální výstavu a ZTP ve dnech 23.05.2020 a 24.05.2020 v Klánovicích, které měl
posuzovat německý rozhodčí Thomas Becht.
Návrh předsedkyně odůvodnila aktuální situací v Dobermann Verein, kdy oficiální webové stránky
jsou zablokované, emaily zasílané na oficiální emailové adresy se vrací jako nedoručitelné.
Situace v Dobermann Verein byla předsednictvem shledána jako velice nepřehledná a předsednictvo
došlo k závěru, že bude lépe vyčkat oficiálního potvrzení nově zvoleného výboru.
Vladimíra Gschwindl zjistila z nových webových stránek Dobermann Verein, že v otázce ZTP se
mají kluby obracet na pana Norberta Daubeho, kterého následně telefonicky oslovila
prostřednictvím pana Manfreda Kurze. Pan Daube doporučil ZTP odložit na podzim letošního roku.
Předsednictvo rozhodlo o zrušení záměru uspořádat Speciální výstavu a ZTP ve dnech 23.05.2020 a
24.05.2020 v Klánovicích.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Hlasování bylo ukončeno dne 28.02.2020.
Zápis z rozhodnutí předsednictva mimo zasedání „per rollam“ ze dne 07.03.2020
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Vladimír Bohaboj, PhDr. Štěpánka Hostovská, Kateřina
Michalová, Mgr. Kateřina Krejčí
Přizváni: Václav Sklenář, Vladimíra Gschwindl, František Dočekal za KRK
Dne 07.03.2020 předsedkyně předsednictva vyvolala hlasování per rollam ve třech bodech:
1. Přijetí nových členů
Ing. Jan Hromádko, Ph.D. - fena Aisha Black Fremak, Alena Hubková - fena Bonnie
Achaoo Via, Simona Kysilková Wächterová = znovupřijetí - pes Amos Wachter Vinces a
fena Ascha Wachter Vinces, Kristýna Šmolová - pes Bueno Aron Achaoo Via, Jana
Horová - feny Snowwhite vom Ferranberg a Mustang Antis, Irena Wächterová - Arionis
Wachter Vinces, Jiří Šesták – neuvedeno, Kristýna Bezuchová - fena Bowie Wachter
Vinces.
2. Změna termínů a míst konání Speciální výstavy a Klubové výstavy se zadáním titulu
klubový vítěz.

3. delegace rozhodčí Kateřiny Michalové na Klubovou výstavu se zadáním titulu klubový
vítěz.
K bodu 1. předsedkyně předsednictva předložila návrh rozhodnutí bez odůvodnění.
Návrhem na hlasování per rollam pod bodem 2. předsedkyně předsednictva navrhla, aby byla
schválena změna termínů a míst konání výstav s tím, že namísto Speciální výstavy, která se měla
konat dne 23.05.2020 v Klánovicích, by se konala Klubová výstava se zadáním titulu klubový vítěz
v Plzni Čechurově (tato se měla původně konat dne 10.10.2020).
Namísto Klubové výstavy se zadáním titulu klubový vítěz, která se měla konat dne 10.10.2020 v
Plzni Čechurově, by se konala Speciální výstava v Klánovicích (tato se měla původně konat dne
23.05.2020).
Změna termínů a místa byla odůvodněna nepřehlednou situací v Dobermann Verein s tím, že pokud
by se situace uklidnila, na Speciální výstavu dne 10.10.2020 by mohlo navazovat zrušené ZTP.
Návrhem na hlasování per rollam pod bodem 3. předsedkyně předsednictva navrhla delegaci
rozhodčí Kateřiny Michalové na Klubovou výstavu se zadáním titulu klubového vítěze v Plzni
Čechurově.
K bodu 3 předsedkyně předsednictva předložila návrh rozhodnutí bez odůvodnění.
Předsednictvo rozhodlo o
1. přijetí nových členů: Ing. Jan Hromádko, Ph.D. - fena Aisha Black Fremak, Alena Hubková
- fena Bonnie Achaoo Via, Simona Kysilková Wächterová = znovupřijetí - pes Amos
Wachter Vinces a fena Ascha Wachter Vinces, Kristýna Šmolová - pes Bueno Aron Achaoo
Via, Jana Horová - feny Snowwhite vom Ferranberg a Mustang Antis, Irena Wächterová Arionis Wachter Vinces, Jiří Šesták – neuvedeno, Kristýna Bezuchová - fena Bowie Wachter
Vinces.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
2. změně termínů a míst Speciální výstavy a Klubové výstavy se zadáním titulu klubový vítěz
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
3. delegace rozhodčí Kateřiny Michalové na Klubovou výstavu se zadáním titulu klubový vítěz
PRO: 4, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0
Hlasování bylo ukončeno dne 09.03.2020
Zápis z rozhodnutí předsednictva mimo zasedání „per rollam“ ze dne 16.03.2020
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Vladimír Bohaboj, PhDr. Štěpánka Hostovská, Kateřina
Michalová, Mgr. Kateřina Krejčí
Přizváni: Václav Sklenář, Vladimíra Gschwindl, František Dočekal za KRK
Dne 16.03.2020 předsedkyně předsednictva vyvolala hlasování per rollam ve dvou bodech:
1. Schválení odpovědi na žádost JUDr. Tomáše Matouška Ph.D. ze dne 01.03.2020 o sdělení,
zda Dobrman klub ČR z.s. poskytl souhlas s užitím grafické podoby oficiálních webových

stránek klubu třetím osobám a odvolání souhlasu se zpracováním a shromažďováním
osobních údajů.
2. Ustanovení odborné komise dle článku 11 bod 1 Stanov DKČR na základě návrhu ÚPCH
paní Kateřiny Michalové ve složení Hana Friessová, Broňa Hrubešová, Ing. Renáta
Procházková
Dne 01.03.2020 byla předsednictvu i KRK doručena žádost JUDr. Tomáše Matouška Ph.D. o
sdělení, zda Dobrman klub ČR z.s. poskytl souhlas s užitím grafické podoby oficiálních webových
stránek klubu třetím osobám a odvolání souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních
údajů ve znění:
Věc: Žádost o sdělení, zda Dobrman klub ČR z.s. poskytl souhlas s užitím grafické podoby
oficiálních webových stránek klubu třetím osobám a odvolání souhlasu se zpracováním a
shromažďováním osobních údajů
Vážená paní, vážený pane!
Od svého vstupu do Dobrman klubu ČR jsem vycházel z toho, že jeho členové zachovávají obecná
pravidla slušnosti a kontakt s ostatními členy mi k mé radosti tento postoj potvrzoval. Pokud jsem
někde zahlédl fotografii mého psa z výstavy, která se mi líbila, oslovil jsem jejího autora se žádostí
o souhlas s jejím užitím k propagaci svého psa. Vždy se mi dostalo odpovědi, že autora těší, že se mi
jeho fotografie líbí a že pochopitelně souhlasí, abych ji užil k propagaci mých chovných jedinců.
Poprvé jsem se dostal do nepříjemné situace, když jsem si s majitelkou krycího psa v zahraničí
domluvil jasná pravidla a termín zveřejnění krytí po potvrzení zabřeznutí feny. Situace, kdy jsem byl
konfrontován s majitelkou krycího psa se situací, že jsou všechny informace zveřejněny na
webových stránkách, které vypadají jako oficiální klubové, pro mne byla vrcholně nepříjemná. Mé
rozladění se stupňovalo, když jsem zjistil, že je zde jako krycí pes inzerován bez mého vědomí a
souhlasu můj více než rok uhynulý jedinec a kontext zveřejnění neodpovídá mnou zamýšlenému
výsledku spojení chovných jedinců. Majitelce krycího psa jsem se pokusil vysvětlit, že informace
byly zveřejněny bez mého vědomí a souhlasu a že nemají žádnou souvislost s dobrman klubem, sice
nechápala poměry v české republice, ale nadále se chovala přátelsky a zachovala vše, na čem jsme
byli dohodnuti. Když mne kontaktoval zájemce o štěně, který se uvedl tím, že kontakt na mne získal
od dobrman klubu, já s ním jednal s vědomím, že prošel prvotním prověřením některého ze
zkušenějších chovatelů a po minutě rozhovoru jsem zjistil, že zájemci bych štěně nikdy nesvěřil a o
mně se dozvěděl na webových stránkách, které nemají s dobrman klubem žádnou souvislost, začal
jsem všechny volající nepřiměřeně lustrovat. Přestože mi situace byla vrcholně nepříjemná, s
ohledem k tomu, že webové stránky založila mně známá chovatelka, u které jsem nepředpokládal zlý
úmysl, webové stránky se grafickou podobou ani obsahem explicitně nemanifestovaly jako stránky
dobrman klubu, pokoušel jsem se záležitost vyřešit bez emocí. Když odstranění informací z
webových stránek trvalo více než 14 dnů, začal jsem důsledně hájit zájmy své a svých psů a dosáhl
odstranění neautorizovaných informací.
Se svým nesouhlas s takovým postupem jsem otevřeně manifestoval mezi přáteli.

Jaké bylo mé překvapení, když si mne přátelé počali dobírat dotazy, zda mám „napáskováno“ a ať
se připravím na opakování situace, že jsou na facebooku informace s grafickou podobou oficiálních
webových stránek Dobrman klubu ČR, z.s. s odkazem, že zde budou zveřejňovány informace o
vydaných krycích listech a plánovaných spojeních. Mé zděšení, když jsem si ověřil, že prezentovaná
jména, byla v minulosti medializována v nelichotivých souvislostech, dosáhlo vrcholu.
Jakkoli mne překvapilo, když na členskou schůzi DK ČR dne 8.2.2020 přinesla nová členka klubu,
která se jeho činnosti minimálně dva roky neúčastnila hlasovací lístky se shodnou grafickou
úpravou jako oficiální klubové hlasovací lístky, zatím nepředpokládám, že by použití autorským
právem chráněné podoby webových stránek DK ČR proběhlo se souhlasem statutárních orgánů DK
ČR. Předpokládám, že pokud byla hodnota vytvoření webových stránek na schůzi prezentována výší
40.000,-- Kč, chovalo by se předsednictvo DK ČR k možnosti poskytnutí práv ke grafické podobě
těchto stránek podle takto deklarované hodnoty.
Žádám vás tedy o sdělení, zda autor webových stránek DK ČR poskytl souhlas s využitím grafické
podoby webových stránek třetími osobami a pokud nikoli, jaká jste přijali opatření k nápravě.
Současně s ohledem ke shora uvedenému sděluji, že odvolávám Dobrman klubu ČR z.s. souhlas s
uchováváním a zpracováním mých osobních údajů.
Podávám Vám tuto zprávu a zůstávám s pozdravem.
JUDr. Tomáš Matoušek Ph.D.
Příloha: náhled facebookové stránky
Žádost JUDr. Tomáše Matouška Ph.D. byla právně přezkoumána. Návrhem na hlasování per rollam
pod bodem 1. předsedkyně předsednictva navrhla, aby byla JUDr. Tomáši Matouškovi Ph.D.
odeslána odpověď ve znění:
Vážený pane doktore,
Dne 01.03.2020 jsme prostřednictvím emailu obdrželi Vaši ad 1 Žádost o sdělení, zda Dobrman
klub ČR z.s. poskytl souhlas s užitím grafické podoby oficiálních webových stránek klubu třetím
osobám a ad 2 Odvolání souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních údajů.
Ad 1 Vám sdělujeme, že Dobrman klub ČR z.s. neposkytl souhlas s užitím grafické podoby
oficiálních webových stránek klubu třetím osobám. Jestliže odkazujete na facebookovou stránku
označenou v příloze Vašeho emailu, pokud je nám známo, došlo k nápravě, aniž bychom k tomuto
museli zřizovatele stránky vyzývat. Máme za to, že tímto jednáním nevznikla Dobrman klubu ČR z.s.
žádná škoda, proto se celou záležitostí nadále zabývat nebudeme.
Ad 2 Vaše sdělení o odvolání souhlasu Dobrman klubu ČR z.s. s uchováním a zpracováním Vašich
osobních údajů bylo posouzeno jako žádost o výmaz osobních údajů ve smyslu čl.17 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaší žádosti není možné vyhovět, protože není
důvodná.

Odůvodnění:
Vedení seznamu členů spolku je zákonným zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 GDPR, k
němuž není nutný souhlas člena spolku se zpracováním osobních údajů. GDPR nijak speciálně
neupravuje a tím ani nebrání zpracování kontaktních údajů. Vedení a použití dobrovolně sdělených
čísel telefonů či e-mailů pro styk se členy klubu je realizací oprávněného zájmu spolku podle čl. 6
odst. 1 písm. f) GDPR. Právo na výmaz osobních údajů není právem absolutním. Výmaz osobních
údajů člena spolku lze provést pouze pokud je splněna alespoň jedna z podmínek v čl. 17 odst. 1
GDPR a zároveň nelze aplikovat ani jednu z výjimek v čl. 17 odst. 3 GDPR. Ve Vašem případě není
dána ani jedna z podmínek čl. 17 odst.1 GDPR. K tomu, aby Vám DKČR mohl umožnit výkon
Vašich členských práv potřebuje Vaše osobní údaje; k tomu jsou osobní údaje členů DKČR
shromažďovány.
V případě, že byste ukončil své členství v DKČR, budou Vaše osobní údaje vymazány, protože v
takovém případě pozbude DKČR právní titul k jejich zpracování.
Poučení:
Jako subjekt osobních údajů máte možnost podat stížnost k Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a možnost žádat soudní ochranu.
K bodu 2 předsedkyně předsednictva předložila návrh rozhodnutí bez odůvodnění. Návrh na
ustanovení odborné komise v tomto složení bylo předsednictvu předložen ÚPCH Kateřinou
Michalovou
Předsednictvo rozhodlo o
1. schválení odpovědi na žádost JUDr. Tomáše Matouška Ph.D. ze dne 01.03.2020 o sdělení,
zda Dobrman klub ČR z.s. poskytl souhlas s užitím grafické podoby oficiálních webových
stránek klubu třetím osobám a odvolání souhlasu se zpracováním a shromažďováním
osobních údajů.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
2. ustanovení odborné komise dle článku 11 bod 1 Stanov DKČR na základě návrhu ÚPCH
paní Kateřiny Michalové ve složení Hana Friessová, Broňa Hrubešová, Ing. Renáta
Procházková
PRO: 4, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0
Hlasování bylo ukončeno dne 18.03.2020.
Zápis z rozhodnutí předsednictva mimo zasedání „per rollam“ ze dne 27.03.2020
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Vladimír Bohaboj, PhDr. Štěpánka Hostovská, Kateřina
Michalová, Mgr. Kateřina Krejčí
Přizváni: Václav Sklenář, Vladimíra Gschwindl, František Dočekal za KRK
Dne 27.03.2020 předsedkyně předsednictva vyvolala hlasování per rollam ve čtyřech bodech:

1. Dočasné zmírnění povinností plynoucích z článku 8 Chovatelského řádu
2. Dočasná výjimka z povinností plynoucích z článku 10 Chovatelského řádu
3. Schválení žádosti paní Vladimíry Gschwindl a Blaženy Ströerové (chovatelská stanice Extra
Elite), o souhlas se zápisem vrhu v chovatelské stanici Extra Elite ve smyslu ustanovení
článku V. odst. 6 Zápisního řádu Českomoravské kynologické unie (Českomoravská
kynologická unie z.s.) a schválení žádosti o udělení o výjimky chovatelce Blaženě Ströerové
(chovatelská stanice Extra Elite) z povinností stanovených článkem 10.1 Chovatelského
řádu s tím, že kontrolu vrhu provede veterinární lékař dle výběru chovatele, resp. v
návaznosti na epidemiologickou situaci, v případě odvolání nouzového stavu, kontrolu
provede veterinární lékař za přítomnosti zástupce stanoveného předsednictvem DKČR v
souladu s článkem 4.2 Chovatelského řádu DKČR, paní Mgr. Kateřiny Krejčí.
4. Přijetí nových členů
Michaela Motyčková, Jan Semotám
Návrhem na hlasování per rollam pod bodem 1. a 2. předsedkyně předsednictva navrhla, aby byly
dočasně zmírněny povinnosti chovatelů stanovených v článku 8 a 10 Chovatelského řádu s ohledem
na vyhlášený nouzový stav v důsledku koronavirové pandemie, a sice konkrétně
- aby po dobu trvání nouzového stavu bylo dočasně považováno za splnění povinností chovatele,
pokud tento o vystavení krycího listu požádá emailem ÚPCH na adresu oddvoulvu@volny.cz
ÚPCH je po dobu trvání nouzového stavu oprávněn zaslat chovateli krycí list na emailovou adresu,
kterou chovatel sdělí, a aby
- po dobu nouzového stavu bylo dočasně považováno za splnění povinností chovatele, pokud
chovatel zašle doplněný a podepsaný krycí list ve lhůtě stanovené Chovatelským řádem v
naskenové kopii emailem ÚPCH na adresu oddvoulvu@volny.cz
Chovatel je povinen uschovat originál krycího listu a předat jej ÚPCH v nejbližším možném
termínu.
Citace z aktuálního znění chovatelského řádu:
Dle článku 8.1 Chovatelského řádu: O vystavení krycího listu musí chovatel požádat doporučeným
dopisem ÚPCH nejméně jeden měsíc před očekávaným háráním feny. Tiskopis žádosti o vystavení
krycího listu si vyžádá chovatel od ÚPCH nebo vytiskne z webových stránek DKČR. Originál
žádosti spolu s vystaveným krycím listem se zasílá chovateli, kopii archivuje ÚPCH.
Dle článku 8.2 Chovatelského řádu: Chovatel zašle doplněný a podepsaný krycí list nejpozději 7
dnů po uskutečněném krytí ÚPCH, který tento krycí list eviduje a později společně s přihláškou k
zápisu štěňat zašle plemenné knize.
Návrhem na hlasování per rollam pod bodem 3. předsedkyně předsednictva navrhla, aby Dobrman
klub ČR z.s. udělil souhlas chovatelce Blaženě Ströerové, bytem Rotalova 19, 614 00 Brno, se
zápisem vrhu vzniklého ze spojení feny Angee od Novomlýnských jezer a psa Ares vom Stahlberg
(krytí proběhlo ve dnech 14.02.2020 a 16.02.2020) v chovatelské stanici Extra Elite, a aby byla
chovatelce Blaženě Ströerové udělena výjimka z povinností stanovených článkem 10.1
Chovatelského řádu s tím, že kontrolu vrhu provede veterinární lékař dle výběru chovatele, v
návaznosti na epidemiologickou situaci, v případě odvolání nouzového stavu, aby kontrolu provedl

veterinární lékař za přítomnosti zástupce stanoveného předsednictvem DKČR v souladu s článkem
4.2 Chovatelského řádu DKČR, paní Mgr. Kateřiny Krejčí.
V žádosti ze dne 21.03.2020 paní Gschwindl a Ströerová žádali o možnost odchovu štěňat ze
spojení feny Angee od Novomlýnských jezer a psa Ares vom Stahlberg v chovatelské stanici Extra
Elite Blaženy Ströerové. Štěňata měla být původně odchována pod chovatelskou stanicí Extra
Moravak Vladimíry Gschwindl v Rakousku, krytí proběhlo ve dnech 14.02.2020 a 16.02.2020, fena
se ke dni podání žádosti nacházela v České republice. Společně také požádali s ohledem na
vyhlášený nouzový stav o udělení výjimky z článku 10.1 Chovatelského řádu, kdy konkrétně
požádali, aby kontrolu vrhu provedl veterinární lékař.
Následně dne 26.03.2020 byla k rukám předsedkyně Dobrman klubu ČR z.s. doručena žádost
Blaženy Ströerové, bytem Rotalova 19, 614 00 Brno (chovatelská stanice Extra Elite), o souhlas se
zápisem vrhu ze shora popsaného spojení v chovatelské stanici Extra Elite ve smyslu ustanovení
článku V. odst. 6 Zápisního řádu Českomoravské kynologické unie (Českomoravská kynologická
unie z.s.).
K bodu 4 předsedkyně předsednictva předložila návrh rozhodnutí bez odůvodnění.
Předsednictvo rozhodlo o
1. Dočasném zmírnění povinností plynoucích z článku 8 Chovatelského řádu
PRO: 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE: 0
1. Dočasné výjimce z povinností plynoucích z článku 10 Chovatelského řádu
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
2. Schválení žádosti paní Vladimíry Gschwindl a Blaženy Ströerové (chovatelská stanice Extra
Elite), o souhlas se zápisem vrhu v chovatelské stanici Extra Elite ve smyslu ustanovení
článku V. odst. 6 Zápisního řádu Českomoravské kynologické unie (Českomoravská
kynologická unie z.s.) a schválení žádosti o udělení výjimky chovatelce Blaženě Ströerové z
článku 10.1 Chovatelského řádu s tím, že kontrolu vrhu provede veterinární lékař dle výběru
chovatele, v návaznosti na epidemiologickou situaci, v případě odvolání nouzového stavu,
kontrolu provede veterinární lékař za přítomnosti zástupce stanoveného předsednictvem
DKČR v souladu s článkem 4.2 Chovatelského řádu DKČR, paní Mgr. Kateřiny Krejčí.
PRO: 3, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 1
3. Přijetí nových členů
Michaela Motyčková, Jan Semotám
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Hlasování bylo ukončeno dne 31.03.2020
Zápis z rozhodnutí předsednictva mimo zasedání „per rollam“ ze dne 30.03.2020
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Vladimír Bohaboj, PhDr. Štěpánka Hostovská, Kateřina
Michalová, Mgr. Kateřina Krejčí
Přizváni: Václav Sklenář, Vladimíra Gschwindl, František Dočekal za KRK

Dne 30.03.2020 předsedkyně předsednictva vyvolala hlasování per rollam ve dvou bodech:
1. Zrušení výstavy konané po záštitou Dobrman klubu dne 23.05.2020
2. Přijetí nových členů
paní Anna Bartáková – Anett Black Fremak
Návrhem na hlasování per rollam pod bodem 1. předsedkyně předsednictva navrhla, aby byla
zrušena výstava konaná pod záštitou Dobrman klubu dne 23.05.2020, a to s ohledem na prodloužení
nouzového stavu a karantény.
K bodu 2 předsedkyně předsednictva předložila návrh rozhodnutí bez odůvodnění.
Předsednictvo rozhodlo o
1. Zrušení výstavy konané pod záštitou Dobrman klubu dne 23.05.2020
PRO: 4, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0
1. Přijetí nových členů
paní Anna Bartáková – Anett Blac Fremak
PRO: 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE: 0
Hlasování bylo ukončeno dne 01.04.2020.
Zápis z rozhodnutí předsednictva mimo zasedání „per rollam“ ze dne 02.04.2020
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Vladimír Bohaboj, PhDr. Štěpánka Hostovská, Kateřina
Michalová, Mgr. Kateřina Krejčí
Přizváni: Václav Sklenář, Vladimíra Gschwindl, František Dočekal za KRK
Dne 02.04.2020 předsedkyně předsednictva vyvolala hlasování per rollam v otázce nového konání
Speciální výstavy dobrmanů v termínu 8. srpna 2020 v areálu KK Klánovice.
Dne 30.03.2020 se na předsednictvo emailem obrátil Ing. Oldřich Blinkal s tím, že vzhledem k
tomu, že nemá potvrzený termín Klubové výstavy v Plzni Čechurově dne 23.05.2020, považuje za
platné konání Klubové výstavy se zadáním titulu klubového vítěze v Plzni Čechurově dne
10.10.2020.
Termín klubové výstavy dne 23.05.2020 v Plzni Čechurově ani nemohl být Ing. Blinkalovi
potvrzen. Žádost DKČR byla podána na ČMKÚ, v důsledku pandemie koronaviru však ČMKÚ ke
dni 30.03.2020 o této žádosti nerozhodlo.
Následně dne 30.03.2020 požádal pan Marek Michal o projednání náhradního termínů Speciální
výstavy a navrhl termín 08.08.2020.
Předsednictvo rozhodlo o
1. novém konání Speciální výstavy dobrmanů v termínu 08.08.2020.
PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Hlasování bylo ukončeno dne 04.04.2020
Zápis vypracovala Mgr. Kateřina Krejčí.
Zápis byl opraven na základě připomínek členky KRK Vladimíry Gschwindl ze dne 22.04.2020, a
to v části Zápis z rozhodnutí předsednictva mimo zasedání „per rollam“ ze dne 27.03.2020, a Zápis
z rozhodnutí předsednictva mimo zasedání „per rollam“ ze dne 30.03.2020
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