
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA A KONTROLNÍ KOMISE 

DOBRMAN KLUBU ČR z.s. 

MUDr. Renáty Bočanové, PhDr. Štěpánky Hostovské, Mgr. Kateřiny Krejčí a Vladimíra 

Bohaboje, Václava Sklenáře a Vladimíry Gschwindl 

 

 Velice krátce po zahájení činnosti Předsednictva Dobrman klubu ČR z.s. ve stávajícím složení 

jsme byli konfrontováni s jednáním určitých osob, které pro nás bylo, je a zřejmě navždy zůstane 

naprosto nepochopitelné.  

 

 Ještě před členskou schůzí konanou dne 08.02.2020 mělo Předsednictvo Dobrman klubu ČR 

z.s. ve složení MUDr. Renáta Bočanová, PhDr. Štěpánka Hostovská, Kateřina Michalová, Petra 

Hejnová a František Dočekal v souladu se svou ustálenou praxí „per rollam“ hlasovat o přijetí dvou 

nových členů.  

 Členky Předsednictva paní Kateřina Michalová a paní Petra Hejnová pro či proti přijetí 

nových členů nehlasovaly, údajně z důvodu, že neměly čas. Následně svou nečinnost odůvodňovaly 

tím, že hlasování per rollam neproběhlo, resp. nebylo vyvoláno v souladu se stanovami Dobrman 

klubu ČR z.s., přestože toto nikdy předtím nenamítaly a nikdy předtím neupozornily předsedkyni 

Předsednictva ani žádnou jinou osobu na to, že by hlasování per rollam tak, jak jej Předsednictvo 

praktikovalo, nebylo pořádku.  

 

 O přijetí dvou nových členů tedy nebylo rozhodnuto v souladu se stanovami a obě zmíněné 

dámy na toto upozorňovaly již na členské schůzi. Toto u nás vyvolává podezření, že vše bylo dopředu 

nachystané jako pojistka pro případ, že by členská schůze, resp. volby do orgánu Dobrman klubu ČR 

z.s. nedopadly dle jejich představ. 

 

 Poté, co členská schůze dne 08.02.2020 proběhla, skutečně zřejmě v nesouladu s přáními a 

představami zmíněných osob, byl jimi osloven JUDr. Tomáš Matoušek Ph.D., jenž obratem podal na 

Dobrman klub ČR z.s. žalobu.  

 

 Dle našeho názoru volby do orgánů Dobrman klubu ČR z.s. určitým způsobem dopadly z vůle 

členů spolku a je opravdu smutné, že někteří lidé nejsou schopni toto akceptovat a pro změnu 

výsledků voleb se neštítí v podstatě ničeho.  

 

 Každý člen spolku má zákonnou povinnost chovat se vůči spolku čestně a zachovávat jeho 

vnitřní řád. Je tedy skutečně absurdní, a také v rozporu se zákonnou povinností loajality, pokud někdo 

navodí protiprávní stav, který se následně snaží překlopit ve svůj prospěch. Absurdní je také 

skutečnost, že členky předchozího Předsednictva Dobrman klubu ČR z.s. mají proti Dobrman klubu 

ČR z.s. svědčit u soudu v řízení vedeném proti Dobrman klubu ČR z.s. o pochybeních, kterých se 

samy zjevně úmyslně dopustily.  

  

 Máme také důvodné podezření, že byly snahy ze strany určitých osob manipulovat samotný 

průběh členské schůze, a také snahy zabránit velice nečestným způsobem zápisu změn do obchodního 

rejstříku.  

 

 Jak šel čas, spolupráce s paní Michalovou víceméně pro všechny členy Předsednictva nebyla 

jednoduchá, neboť paní Michalová všem dávala najevo svou nespokojenost.  



 S chováním Ústřední poradkyně chovu paní Kateřiny Michalové nebyla spokojená ani část 

členské základny a v měsíci prosinci roku 2020 došlo k tomu, že paní Jitka Šestáková podala ke 

Kontrolní komisi Dobrman klubu ČR z.s. stížnost na Ústřední poradkyni chovu paní Kateřinu 

Michalovou z důvodu, že ji nebyl vydán krycí list. Svou stížnost také doplnila o žádost o prošetření 

skutečnosti, zdali nebyl Ústřední poradkyní chovu paní Kateřinou Michalovou bývalé člence 

Předsednictva, již zmíněné paní Petře Hejnové, vystaven neoprávněně krycí list v době, kdy fena 

neměla splněny podmínky.  

 

 Kontrolní komise zasedla dne 10.12.2020 a došla k závěru, že důvody, které vedly Ústřední 

poradkyni chovu k rozhodnutí, že nevydá paní Šestákové krycí list, nemají oporu v normativech, a 

proto stejného dne předseda Kontrolní komise pan Václav Sklenář vyzval Ústřední poradkyni chovu, 

aby krycí list paní Šestákové vydala. Ani přes tuto výzvu Ústřední poradkyně chovu paní Michalová 

krycí list paní Šestákové nevydala, tento ji zaslala až poté, co Předsednictvo Dobrman klubu ČR v 

hlasování per rollam ze dne 21.12.2020 schválilo vystavení krycího listu a uložilo Ústřední poradkyni 

chovu povinnost krycí list vystavit do 08.01.2021.  

  

 Při zasedání Kontrolní komise Dobrman klubu ČR z.s. také předseda pan Václav Sklenář 

vyzval Ústřední poradkyni chovu k předložení chovatelské agendy ke kontrole Kontrolní komisí, 

termín kontroly byl sjednán na den 11.12.2020.  

 Tohoto dne se Kontrolní komise Dobrman klubu ČR z.s. ve složení Václav Sklenář, Vladimíra 

Gschwindl (František Dočekal se omluvil) dostavila do klubovny KK Klánovice. Na místě byly, 

kromě Ústřední poradkyně chovu paní Kateřiny Michalové, přítomny další osoby – pan Marek 

Michal, JUDr. Tomáš Matoušek Ph.D., paní Petra Hejnová a paní Dagmar Chmelíková. Tyto osoby 

společnými silami kontrolu chovatelské agendy znemožnily, ze strany pana Marka Michala také došlo 

dle svědectví členů Kontrolní komise k slovnímu napadání paní Vladimíry Gschwindl. Po krátké době 

Kontrolní komise klubovnu KK Klánovice raději opustila, aniž by provedla kontrolu chovatelské 

agendy.  

  

 Ústřední poradkyně chovu tuto skandální záležitost obhajovala tak, že nešlo o kontrolu 

chovatelské agendy Kontrolní komisí, že mělo jít o soukromé nahlížení členky Dobrman klubu ČR 

z.s. (paní Vladimíry Gschwindl) a na jednání Předsednictva Dobrman klubu ČR z.s. dne 24.06.2021 

tvrdila, že pan Marek Michal, JUDr. Tomáš Matoušek Ph.D., paní Petra Hejnová a paní Dagmar 

Chmelíková úplnou náhodou dne 10.12.2020 ve večerních hodinách požádali o umožnění nahlédnutí 

do chovatelské agendy, proto nahlížení všech těchto osob spojila do jednoho.  

 

 Jakkoliv je toto tvrzení nepravdivé, především nijak neomlouvá jednání výše zmíněných osob. 

Každý člen Dobrman klubu ČR z.s. má právo nahlížet do chovatelské agendy a rozhodně 

nepovažujeme za umožnění nahlížet, když se na místě sejde dalších pět osob, které do nahlížení 

zasahují způsobem, kterým jej znemožňují.   

 

 JUDr. Matoušek Ph.D. požádal o možnost nahlédnutí do účetnictví. Toto mu bylo umožněno 

a světe div se, na místě nebyly další osoby, které by mu braly papíry z rukou s tím, že se chtějí také 

podívat.  

 



 JUDr. Matoušek Ph.D., pan Michal, paní Hejnová a paní Chmelíková poté měli ještě tu drzost, 

že podali na chování členky Kontrolní komise Vladimíry Gschwindl stížnosti, kde velice obecně 

popisovali, že se chovala „nevhodně“, nad svým chováním se však nijak nepozastavili.   

 

 K projednání stížností byl Předsednictvem vyslechnut předseda Kontrolní komise Václav 

Sklenář a členka Kontrolní komise Vladimíra Gschwindl, nadto o průběhu neproběhlé kontroly 

chovatelské agendy tito informovali členy Předsednictva telefonicky již 11.12.2020.  

 

 K projednání stížností měli být vyslyšeni i pan Marek Michal, JUDr. Tomáš Matoušek Ph.D., 

paní Petra Hejnová a paní Dagmar Chmelíková, k jednání Předsednictva Dobrman klubu ČR z.s. se 

však neobtěžovali dostavit, dostavil se pouze JUDr. Tomáš Matoušek Ph.D. a ten se odmítl ke 

stížnostem jakkoliv vyjádřit 

  

 Na základě shora uvedeného, my máme za to, že dne 11.12.2020 v klubovně KK Klánovice 

došlo k napadání členky Kontrolní komise Vladimíry Gschwindl panem Markem Michalem, a tomuto 

napadání nečinně přihlížela jak Ústřední poradkyně chovu paní Kateřina Michalová, tak ostatní osoby, 

které byly jednoznačně svolány na místo Ústřední poradkyní chovu paní Kateřinou Michalovou za 

účelem zabránit kontrole chovatelské agendy Kontrolní komisí.  

 

 Kontrolu chovatelské agendy paní Kateřina Michalová neumožnila Kontrolní komisi do 

dnešního dne.  

 Již nyní je však jisté, že Ústřední poradkyně chovu vystavila krycí list chovatelce paní Petře 

Hejnové neoprávněně v době, kdy fena nesplňovala podmínky, z čehož Předsednictvo Dobrman 

klubu ČR z.s. pochopitelně vyvodí důsledky.  

 Aktuálně není možné zjistit, zdali se Ústřední poradkyně chovu paní Kateřina Michalová 

nedopustila vícero porušení chovatelského řádu či jiných normativů. S ohledem na zarputilost, s jakou 

však brání kontrole chovatelské agendy, lze toto předpokládat.  

 

 Sluší se ještě dodat, že paní Šestáková, aby si pro příště rozmyslela podávání stížností na paní 

Michalovou, v přímé souvislosti se zasláním stížnosti na ÚPCH, byla dne 18.12.2020 navštívena v 

zaměstnání otcem Ústřední poradkyně chovu paní Kateřiny Michalové, přičemž chování otce paní 

Michalové v průběhu této návštěvy rozhodně nepopsala jako přátelské. 

  

 Sluší se dodat i to, že paní Kateřina Michalová v době, kdy byly webové stránky Dobrman 

klubu ČR z.s. provozovány panem Střechou, zabránila zveřejnění zápisu z jednání Kontrolní komise 

Dobrman klubu ČR z.s. na webových stránkách, aniž by měla jakoukoliv pravomoc zasahovat do 

působnosti Kontrolní komise, označila obsah zápisů za lživý. 

 

 V současné době stejné osoby požadují odvolání stávajícího Předsednictva a Kontrolní komise. 

My nevíme, jaké jsou dány důvody pro naše odvolání. Pokud budeme vycházet z přípisů JUDr. 

Matouška Ph.D. návrh na odvolání je odůvodněn obviněními z finančních machinací, které se jednak 

měly odehrát za volebního období předchozích Předsednictev Dobrman klubu ČR z.s., před dvěma 

lety a více, a které jsou navíc naprosto nepodložené a absurdní.  

 

 Pokud je kupříkladu JUDr. Matoušek Ph.D. opravdu přesvědčen, že za částku 2. 000,- Kč 

současná výcvikářka Mgr. Kateřina Krejčí, jako vedoucí družstva na Mistrovství světa v roce 2015, 



dojela do Švédska, ubytovala se zde na čtyři dny, dojela domů a ještě ji zbyla blíže neurčená částka, 

kterou následně zpronevěřila, potom mu Mgr. Kateřina Krejčí přeje hezkou dovolenou. Tyto pomluvy 

a urážky adresované vůči Mgr. Kateřině Krejčí a Vladimíře Gschwindl budou předmětem trestního 

oznámení a předmětem stížnosti na JUDr. Tomáše Matouška Ph.D. na Českou advokátní komoru.  

 

 Přejeme Dobrman klubu ČR z.s. a zdravé členské základně, aby toto složité období, aroganci 

a chorobnou touhu po moci přežili.  

 

 

V Praze dne 11.08.2021 

 

Mgr. Kateřina Krejčí 

MUDr. Renáta Bočanová 

PhDr. Štěpánka Hostovská 

Vladimír Bohaboj 

Václav Sklenář 

Vladimíra Gschwindl 


