
Zápis z jednání Kontrolní komise Dobrman klubu ČR z.s., IČ: 435 00 412, se sídlem U Pergamenky 

1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7 ze dne 24.6.2021 

Kontrolní komise Dobrman klubu ČR z.s. dále jen jako „KRK“ 

Dobrman klub ČR z.s. dále jen jako „DKČR“ 

Termín a místo jednání: dne 24.6.2021 v v klubovně ZKO Jižní Město-Chodov 

Za Kontrolní komisi přítomni: Václav Sklenář /předseda KRK/, Vladimíra Gschwindl /člen KRK/ 

Omluven: František Dočekal /člen KRK/ 

Přizvána: Kateřina Michalová /ústřední poradkyně chovu DKČR/ 

Předmět jednání: Stížnost paní Jitky Šestákové  

Na základě stížnosti členky DKČR paní Jitky Šestákové ze dne 08.12.2020 adresované předsedovi KRK 

proběhlo neúspěšně několik pokusů o kontrolu chovatelské agendy DKČR.  

KRK marně několikrát vyzývala ÚPCH k předložení podkladů ke krytí feny Carin Two Lions House, 

naposledy e-mailem 23.6.2021 (kontrola by proběhla na schůzi předsednictva DKČR, kterého se paní 

Michalová zúčastnila), ale ani této výzvě nebylo vyhověno. 

Vzhledem k trvajícím problémům s předložením kompletních dokladů ze strany paní Michalové, vycházíme 

z dostupných podkladů. 

Hlasováním per rollam ze dne 6. 6. 19 schválena žádost Petry Hejnové o umožnění účasti feny Carin Two 

Lions House (nar. 10. 3. 2018) na jarní bonitaci DKČR dne 16. 6. 2019. Fena nemá splněnu jedinou 

podmínku účasti na bonitaci – posudek z klubové či speciální výstavy ve věku min. 15 měsíců, v době 

účasti na klubové výstavě dne 18. 5. 2019 v Plzni byla posouzena ve věku 14 měsíců a 8 dní. Žádost je 

podložena zdravotní indikací k nakrytí feny v nejbližším termínu. Přiložena lékařská zpráva ze dne 5. 6. 

2019 MVDr. Lázničky. Žádosti vyhověno i vzhledem k tomu, že v minulém roce se podzimní svod a 

bonitace nekonaly, a tedy není jisté, zda by se mohla majitelka s fenou zúčastnit na podzim t.r. Před 

plánovaným krytím feny však nutno splnit podmínky bonitačního řádu (doplnění výstavy ve stanoveném 

minimálním věku) 

Nikde však nebylo uvedeno, že by výbor DKČR schválil vystavení krycího listu a krytí feny bez splnění 

všech podmínek, k čemuž ovšem došlo. 

Fena byla nakryta 10.(11.)9.2019. 

Výstavní posudek je z výstavy konané 21.9.2019. 

Z uvedeného vyplývá, že došlo k hrubému porušení chovatelského řádu ze strany paní Petry Hejnové, 

k vědomému hrubému porušení došlo i ze strany ÚPCH paní Michalové, která má naopak na dodržování 

tohoto řádu dohlížet. Po řadě marných pokusů o kontrolu chovatelské agendy za roky 2016, 2017, 2018, 

2019 a 2020 se domníváme, že tato „přátelska služba“ nemusela být ojedinělá. 

Na základě těchto skutečností žádá KRK předsednictvo DKČR o vyvození důsledků, které by zajistily, aby 

k podobným přestupkům již nedocházelo. 

Pro 2, proti 0, zdržel 1(nepřítomen) 

Zapsal 

Václav Sklenář, předseda KRK 


