
Návrh na doplnění programu členské schůze 
Dobrmanklubu ČR, z.s. ,svolané na 13. února 2021 v 10.00
hod. do zotavovny Vězeňské služby ČR

Vážené dámy, vážení pánové,
ve smyslu ust. § 251 žádám o vysvětlení následujících záležitostí, o které navrhuji
program členské schůze DKČR, svolané na 13.2.20201 doplnit:

1. Podle ust. § 217 občanského zákoníku, hlavní činností spolku může být jen 
uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. 
Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. 
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou 
činnost,spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v 
podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. 
Dle čl. 1 stanov DKČR je dobrman klub chovatelským spolkem: Článek 1 - 
Hlavní úkoly a cíle spolku

a/ usměrňování chovu plemene dobrman v ČR
b/ vedení evidence o chovných jedincích a jejich odchovech
c/ plánovat, případně zajišťovat chovatelské a výcvikové akce plemene

Podle účetnictví Dobrman klubu ČR, z.s.  však spolek nejméně v posledních 
pěti letech vynakládá více než polovinu svého ročního rozpočtu na 
sportovní činnost, a to ještě formou,kdy vynakládané prostředky nejsou 
vynakládány na sportovní činnost samotnou, ale na podporu osob, které se 
na organizaci sportovních akcí podílejí nebo ji tzv. organizují. Vynaložené 
prostředky nejsou řádně zaúčtovány, účetní případy nejsou účetně 
uzavřeny a jednotlivé platby jsou vynakládány v rozporu s obecně platnými
právními předpisy a normativy DKČR, zejména cestovní výdaje,zálohy na 
ubytování účastníků MS Dobrmanů

 s náklady přes 10.000,-- Kč byl účelově uspořádán kvalifikační 
závod,aby se mohl pokusit splnit podmínky kvalifikace jediný 
účastník, aby se závod mohl konat, účelově se přihlásili 4 účastníci, 
kteří měli podmínky kvalifikace splněny,kteří po absolvování oddílu 
stop ze závodu odstupovali, účastník,kvůli kterému se závod účelově 
konal,stejně pohořel již v oddílu stop

 nominovaný závodník na MS dobrmanů, přestože již měsíc před 
termínem konání odstupoval ze závodů v ČR pro onemocnění psa,u 
kterého věděl,že mu neumožní se psem na MS startovat, za sebe 
nechal zaplatit startovné a zhotovit si oblečení nadměrné velikosti a 
týden před odjezdem oznámil,že se nezúčastní a účastnit se nebude 
ani figurant, který je jeho známým

 na MR ČR 2020 splnil zkouškový limit ze startujících dobrmanů pouze
jeden, ani ten však nesplnil kvalifikační podmínky, i boxeři měli 
výrazně lepší výsledky než dobrmani,a to měli v rozmezí 2 měsíců tři 



kvalifikační závody, cca třetinová základna boxerů tedy dokázala 
zesměšnit českou část dobrmanů

2.   Po členské schůzi v roce 2020 počala PhDr. Hostovská obvolávat 
některé členky se žádostí,aby jí podepsaly novou presenční listinu 
členské schůze s odůvodněním, že se autentický list původní 
presenční listiny ztratil

3. Podle čl. 9 odst. 10 stanov předsednictvo spolku zajistí vyhotovení 
zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího konání, rovněž ust. § 254 
občanského zákoníku stanoví,že statutární orgán spolku zajistí 
vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. 
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo 
koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo 
zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, 
jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení 
přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Přesto zápis z jednání členské 
schůze DKČR v roce 2020 byl publikován po více než půlroce, a to 
ještě ve znění,které je v rozporu s jejím průběhem, zejména v počtu 
získaných hlasů Petrou Hejnovou při druhém kole voleb do 
předsednictva 

4. Požádal jsem ústřední poradkyni chovu o nahlédnutí do chovatelské 
dokumentace, poradkyně chovu mi vyšla vstříc. Nahlédnutím do 
chovatelské dokumentace jsem zjistil:

 Vladimíra Gschwindl, jednající i za svou matku v pokročilém věku
(narozena 21.8.1946) předložily poradkyni chovu žádost ÖHZB o
vydání  krycího  listu  ze  14.2.2020,  na  fenu  Angee  od
Novomlýnských  jezer  pod  chovnou stanicí  Vladimíry  Gschwindl
„Extra  Moravák“  (potvrzení  o  odeslání  a  doručení  oznámení  o
plánovaném krytí rakouskému ÖHZB do dnešního dne poradkyni
chovu ani ČKS doručen nebylo!!!). 

 Při porodu a do odběru štěňat prvonabyvateli byla fena Angee od
Novomlýnských  jezer  dle  vyjádření  veterináře  MVDr.  Zdeňka
Blažka, se sídlem Velké Pavlovice, umístěna u své “majitelky“ pí.
Soni  Řízkové  ve  Starovičkách,  kde  provedl  poporodní  kontrolu
štěňat.

 Přestože  poradkyně  chovu  vyslovila  jednoznačný  nesouhlas  a
přestože to čl. 4.2 chovatelského řádu nepřipouští, předsedkyně
DKČR  MUDr.  Renáta  Bočanová  navrhla,  aby  kontrolu  vrhu
namísto ústřední poradkyně chovu provedla Mgr. Kateřina Krejčí.
Mgr.  Kateřina  Krejčí  přes  shora  uvedené  zásadní  nedostatky
předložila záznam o kontrole vrhu po Angee od Novomlýnských
jezer a Ares vom Stahlberg, kde při údajné kontrole vrhu 3.6.2020
hodnotila vrh jako velmi vyrovnaný, přestože jsou zde rozdíly ve
váze 2 kg mezi kontrolovanými jedinci a vrh byl umístěn u pí. Soni
Řízkové, kde údajná nájemkyně feny Blažena Ströerová s největší



pravděpodobností nebyla a o štěňata se nestarala, a to zejména s
ohledem k následujícímu:

a) 26.3.2020 Blažena Ströerová požádala DK ČR o souhlas se
zápisem vrhu pod CHS Extra Elite s tím, že na ni dcera darem
převede březí  fenu,  podle svého vlastního oznámení  se však
měla  stát  majitelkou  feny  již  25.3.2020,  změna  v  průkazu
původu,  který byl  zaslán dne 25.3.2020 poradkyni  chovu,  je
uvedena

b)  5.6.2020  zaslala  Blažena  Ströerová  smlouvu  o  pronájmu
feny k chovu z 25.3.2020, kde je Vladimíra  Gschwindl uvedena
jako pronajímatel a Blažena Ströerová jako nájemce

c)  dne  6.5.2020  sdělila  Bc.  Hana  Skřivánková  Vančurová  z
ČKS,  že  fena  Angee  nemá  vývozní  potvrzení  z  Rakouska,  a
proto  ji  nejde   přeregistrovat/  uchovnit  na  české  PK,  proto
považuje za jednodušší fenu tzv. zapůjčit ze zahraničí, budou
požadovat  originál  schválení  klubu  o  zapůjčení  feny  ze
zahraničí,  přičemž  žadatelky  měly  konzultovat  postup  s
poradkyní chovu, ale dle odpovědi ústřední poradkyně chovu
na můj dotaz se tak nestalo.

d) dle čl. V odst. 6 zápisního řádu ČKS při převodu vlastnictví
březí  feny  ze  zahraničí  je  třeba  doložit  zahraniční  doklad  o
nakrytí  na  předepsaném  formuláři  (je-li  v  daném  státě
používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací
smlouvou.  V  případě  převodu  vlastnictví  březí  feny  musí
předem klub souhlasit se zápisem vrhu.

e)  Podle  čl.  V  odst.  12,13 Zápisního  řádu ČMKU V případě
zapůjčení  zahraničního  chovného  jedince  plemenná  kniha
nepřiděluje  zápisové  číslo  ČMKU.  Dokládá  se  kopií  průkazu
původu,  smlouvou  o  zapůjčení  a  kopií  dokladu  o  chovnosti
jedince.  O  využití  v  chovu  rozhoduje  chovatelský  klub  ve
spolupráci  s  držitelem  zapůjčeného  jedince.  V  případě
spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí
být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové
právo  jednoho  ze  spolumajitelů.  Písemné  postoupení  práva
chovu  se  musí  neprodleně,  poskytnout  v  kopii  příslušnému
pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu příslušného
plemene. 

Žádám tedy ve smyslu ust. § 251 žádám o vysvětlení kontrolní komise, zda se 
těmito porušeními zákona a normativů DKČR zabývala a jaká opatření k nápravě 
přijala.



A současně navrhuji program členské schůze doplnit o následující body:
1. odvolání členů předsednictva

a) MUDr. Renáty Bočanové
b) PhDr. Štěpánky Hostovské
c) Vladimíra Bohaboje
d) Mgr. Kateřiny Krejčí

2. odvolání členů kontrolní a revizní komise
a) Vladimíry Gschwindl
b) Františka Dočekala
c) Václava Sklenáře

3. volba nových členů předsednictva
4. volba nových členů kontrolní komise
5. rozhodnutí, členské schůze,zda podat žalobu na náhradu škody proti 

členům kontrolní komise a předsednictva
6. rozhodnutí členské schůze o pokynu předsednictvu na podání žaloby na vydání

bezdůvodného obohacení za nezákonně vyplacené cestovní
náhrady,nevyúčtované zálohy na ubytování.

V Praze dne 9.1.2021
JUDr. Tomáš Matoušek,Ph.D.
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