Zápis ze schůze výboru DKČR ze dne 14. 8. 2013 konané v Šestajovicích
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Michaela Králová, Kateřina Michalová, JUDr. Zdena Pokorná,
Daniela Sklenářová, František Dočekal, Zdeněk Saska, Václav Sklenář /za KRK/

Kontrola předešlých zápisů:
Bod 11 /ze dne 5.12.12/ digitalizace archivních materiálů (sportovní činnost) – připraveno, bude
obsahem nových webových stránek.
Bod 3 /ze dne 2.3.13/ a bod 7 /ze dne 12.6.13/ tvorba nových webových stránek – TRVÁ
Bod 1 /ze dne 12.6.13/ ze strany BK ČR nepředloženo dosud vyúčtování, celkové náklady na akci
budou rozděleny v poměru DKČR 5: BKČR 7 ‐ TRVÁ

NOVÉ ÚKOLY A KONSTATOVÁNÍ:
Bod 1. Akce DKČR 2014
MR dobrmanů 2014: ZKO Rožmitál p. Tř. (v areálu DCA Volenice), termín 1. říjnový víkend (?),
navržení rozhodčí p. R. Machová (B+C – hlavní rozhodčí), p. J. Mikulecká (A), figuranti p. J.Mach –
technická část, p. M. Římek (kontrolní výkon). Termín zaslání na ČKS do 30.9.13 (R.Bočanová)
Speciální výstava dobrmanů 2014: ZKO Klánovice – Praha 9, 27.9.14, následující den ZTP tamtéž.
Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz: ZKO Sadská, termín 17.5.14.
Jarní svod a bonitace: ZKO Klánovice, termín bude upřesněn
Podzimní svod a bonitace: ZKO Sadská, termín bude upřesněn
Všichni (úspěšní)zájemci budou vyrozuměni do 14 dnů (R.Bočanová, Z.Saska‐MR).
Zástupci nově vzniklé ZKO Psáry, kteří projevili zájem o spolupráci, budou osloveni, aby se
v následujícím roce spolupodíleli na přípravě shora uvedených klubových akcí. (Z.Pokorná).
Bod 2. Seznamy členské základny kolektivních členů
Nová metodika zpracování dle požadavku MŠMT, nutno zaslat v elektronické podobě na ČKS
nejpozději do 12. 9. 2013. Vzhledem k průběžně se měnícím pokynům pro zpracování bylo odeslání
aktualizovaného seznamu členů odloženo, bude zaslán aktualizovaný seznam k dnešnímu dni. T: do
týdne Z: R.Bočanová, Z.Pokorná.
Bod 3. Podněty/stížnosti Mgr.Čechové, majitelky CHS Halit Paša
Podklady zaslané Mgr. Čechovu dne 3.7.13, 27.7.13 (e‐mail) a 7.8.13 resp. 8.8.13
A/ žádost o kopie výsledků genetických testů vrhů N,O,P provedených na žádost DKČR laboratoří
Genomia.
Zamítnuto (pro: 1, proti: 5, zdržel se: 1). Odůvodnění: služba byla hrazena DKČR (viz čl. 10.14 resp.
10.15 CHŘ ve znění usnesení členské schůze DKČR dne 2.3.13), dokumentace k chovu je majetkem

DKČR (viz čl. 4.3 citovaného CHŘ DKČR), majitelka CHS byla o výsledku informována doporučeným
dopisem ze dne 11.6.13, závěr testů parentity byl uveden a zveřejněn v zápise ze schůze výboru DKČR
ze dne 12.6.13 pod bodem 6/
B/ stížnost na údajné porušení CHŘ ze strany ÚPCH p. K.Michalové v r. 2012
Stěžovatelka poukazuje na údajné nedodržení lhůty při schvalování „Žádosti o schválení krytí“ feny
Geraldine Halit Paša ze dne 25.9.12. Kopii inkriminované žádosti přikládá, s tím, že žádost byla
odeslána dne 27.9.12, kopie podacího lístku však již doložena není. Stěžovatelka dále uvádí, že
schválená žádost jí byla zpět adresována dne 23.10.12, což dokládá kopií zpáteční poštovní obálky
s razítkem pošty Praha 914 s datem 23.10.12.
Stížnost shledává P DKČR jako bezpředmětnou. Odůvodnění: datum odeslání inkriminované žádosti
(kopií podacího lístku) není doložen.!! Ani v případě, že byla tato žádost odeslána 27.9.12, nedošlo
k porušení ustanovení čl. 8.2 Chovatelského řádu DKČR schváleném členskou schůzí dne 8.4.2001
v aktualizovaném znění ve smyslu usnesení členské schůze ze dne 26.2.2012
8.2. Vyjádření k zamýšlenému spojení zašle ÚPCH chovateli nejpozději 21 dnů po obdržení žádosti o schválení krytí. Pokud
navrhované spojení ÚPCH nedoporučuje, nepíše chovateli, z jakých důvodů má ke spojení výhrady atd …………………….

C/ administrativní nesrovnalosti
*neuvedení krycího psa Sylvestra Halit Paša v seznamu krycích psů v ročence 2012 …… za výpadek se
autorka seznamu omluvila bezprostředně po distribuci ročenky, pes byl a je uveden v seznamu
krycích psů na webu DKČR.
*chyba ve výsledcích jarní bonitace 2013 u feny Quanna Halit Paša, kde bylo na webu mylně
uvedeno, že fena bonitaci nesplnila ….. za neúmyslné pochybení se majitelce feny omlouváme,
v aktualitách na úvodní straně bude uveřejněna opravená výsledková listina a omluva majitelce
*blíže nespecifikované nesrovnalosti v přehledech vrhů za I. pololetí 2013 ….. které, jak sama uvádí,
již byly na základě upozornění odstraněny.
Za výše uvedené administrativní nedostatky se chovatelce p. Mgr. Čechové omlouváme. Zásadně
však odmítáme nařčení ze záměrného poškozování její CHS. Občasně dochází k podobným
administrativním pochybením a následným „reklamacím“ i ze strany ostatních členů a chovatelů,
které jsou operativně, dle časových možností, řešeny na základě e‐mailového (popř.telefonického)
upozornění. Vzhledem k množství držených a odchovávaných vrhů/jedinců v CHS Halit Paša bohužel
došlo ke kumulaci chyb.
Chovatelka bude o výsledku jednání P DKČR vyrozuměna doporučeným dopisem. T: do 14 dnů. Z:
R.Bočanová
Bod 4. Noví členové
Jaroslav Tomín, Pavla Kovaříková, Jitka Kovářová, Jiří Jelínek („staronový“ člen) ‐ členský příspěvek,
který omylem zaslal p. Jelínek na adresu klubu nikoliv na BÚ, předala R.Bočanová hospodáři klubu.

Konec schůze: 18,45 hod
Příští schůze: 23.9.2013 od 16.00hod v Šestajovicích

zapsala: Renáta Bočanová

