Schůze Výboru KCHCS
Datum konání : 16.3. 2019 S-Centrum Benešov
Účastníci: J. Gogolínová (JG), M. Svobodová (MS), D. Laníková (DL), MVDr Fiala
(VF), L. MUDr L. Nováková (LN), M. Součková (MS), L. Petrášková (LP), Mgr. D.
Fialová (za KRK)
omluvena R. Korábečná (RK), Kucková (LK) – přítomna pouze do bodu 2, později
omluvena
1. Reakce na výtku klubu ze strany P ČMKU – opatření KCHCS přijata již na
výborové schůzi dne 9.2.2019, o přijatých opatřeních bude písemně
informovat ČMKU předseda klubu KCHCS.
2. Výbor podporuje návrh změn zápisního řádu čl. 8 zahraniční krytí. Návrhy na
změnu stanov: výbor doporučuje nehlasovat o jednotlivých návrzích, protože
nejsou zcela provázány se stávajícími paragrafy stanov a doporučuje připravit
i s přihlédnutím k podaným návrhům celkovou revizi stanov do příští členské
schůze.
3. Spor mezi paní Petráškovou a Součkovou o spolumajitelství a neschválené
krytí feny Jeopardy Ever After. Jednání zahájila paní Svobodová informací, že
mezi záležitosti klubu patří řešení sporných záležitostí mezi jednotlivými členy.
Uvedla charakter sporu a informaci, že obě strany včera večer obeslala
emailem, vyžadujícím aby obě strany přinesly na jednání smluvní dokumentaci
a rodokmen feny. Paní Petrášková namítá, že žádný takový email neobdržela,
tudíž dokumenty nemá u sebe. Paní Svobodová potom předala slovo paní
Gogolínové, která vznesla podnět z dílčí plemenné knihy, informující, že paní
Petrášková v posledních letech opakovaně porušovala Zápisní řád KCHCS
Paní Gogolínová mezi členy výboru distribuovala písemný materiál dokazující
toto tvrzení (viz příloha 1). Paní Nováková přerušila jednání otázkou, jakým
způsobem souvisí toto tvrzení se sporem o spolumajitelství feny. Paní
Petrášková také namítla, že téma porušování Zápisního řádu KCHCS se
sporem o spolumajitelství nijak nesouvisí, že by se mělo řešit při kárné komisi
klubu a že prezentaci tohoto materiálu v této chvíli a souvislosti považuje za
nátlak, aby vyhověla paní Součkové. Paní Svobodová namítla, že porušení
Zápisního řádu se sporem o spolumajitelství přeci jen spolu souvisí, protože
průkaz původu je nedílnou součástí jedince (tento jedinec je fyzicky u pí
Součkové a pp by tedy měla mít ona) Následoval rozhovor, ve kterém se
řešilo, že žádost o pozastavení vydávání rodokmenů byla prvotně zaslána na
PK ČMKU a teprve později na DPK KCHCS. Jako důvod paní Petrášková
uvádí, že PK ČMKU si vyžádala písemné potvrzení k telefonickému rozhovoru
o možnostech jak se bránit proti neschválenému krytí feny ve spolumajitelství.
Předseda zkonstatoval, že jako první má být vždy informován výbor klubu
nebo kontrolní revizní komise. Dále paní Petrášková krátce shrnula předmět
sporu, kdy spolumajitelka provedla krytí feny bez jejího schválení a psem, se
kterým pro tuto fenu nesouhlasila. Vyjádřila přesvědčení, že fena byla nakryta
ne nechtěně, ale záměrně, snad dokonce ve spolupráci s paní Gogolínovou.
Paní Součková předložila PP psa Snou Taun Jardian Fiery Star. Na výboru
sdělila, že chce uvést, že pes nemá oficiálně posouzeny kyčle. Tedy jakékoli

výroky o stavu kyčlí psa bez řádného veterinárního posudku považuje za
poškození daného psa. Vyjádřila se, že kyčle smí hodnotit pouze oficiální
posuzovatel, nikomu jinému to nepřísluší!
Následoval rozhovor o platnosti smluv mezi oběma stranami a platnosti
spolumajitelství paní Součkové, v jehož závěru paní Petrášková konstatovala,
že smlouvy byly uzavřeny podle Občanského zákoníku a tudíž není
v pravomoci výboru jejich platnost a dosah řešit. Jednání uzavřel předseda
výboru, který prohlásil spor paní Petráškové a Součkové za spor
občanskoprávního charakteru, který by obě strany měly vyřešit nejlépe
dohodou, či právní cestou a že vydávání rodokmenů se bude dále na výboru
řešit. Paní Součková
4. Paní Svobodová podala návrh na zvážení odstoupení paní Petráškové
z výboru z důvodu, že se stížnosti na organizaci KV Kladno dostaly až
k projednávání na ČMKU a tím došlo k poškození dobrého jména klubu,
podpořeno čtyřmi hlasy (D. Laníková, M. Součková, J. Gogolínová, M.
Svobodová).

Zapsala. L. Petrášková
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