Vážení členové kontrolní a revizní komise,
podávám stížnost na ÚPCH K. Michalovou a zároveň žádám o přešetření jednání
ÚPCH K. Michalové viz níže.
Dne 6.11.2020 jsem požádala ÚPCH o vystavení krycího listu (dále KL) s tím, že jsem
žádost společně s potvrzením o zaplacení poplatku zaslala z důvodu nouzového stavu
na mailovou adresu ÚPCH. Předem podotýkám, že jsem dodnes nedostala k tomuto
mailu potvrzení, že ÚPCH bere tuto žádost na vědomí.
Jaké bylo pro mě překvapení, když 25.11 .2020 (19.dní po odeslání mé žádosti o KL)
jsem dostala výzvu od ÚPCH K. Michalové, že jsem ještě nedodala k předchozímu
krytí dokumenty od zahraničního krycího psa, kterého jsem využila na jarní plánované
krytí a dokud tyto dokumenty nedodám, tak mi nebude vystaven KL viz Žádost ÚPCH
ze dne 25.11.2020, kterou najdete v příloze.
Vyjádřím se v rychlosti k předchozímu krytí po kterém moje fenka Ataraxie´s Hathor
nezabřezla. Doklady o chovnosti psa se dokládají při zápisu štěňat, pokud po
zahraničním psovi nejsou žádná štěňata k zápisu, chovatel není povinen posílat
doklady krycího psa k rukám ÚPCH viz. Chovatelský řád DKČR, kde o této povinnosti
není žádná zmínka.
V dopise ze dne 25.11.2020 mě ÚPCH vyzývá, že jsem nereagovala na její mail ze
dne 17.9.2020. Prohlašuji, že jsem žádný mail ze dne 17.9.2020 nedostala a pokládám
si otázku, proč ÚPCH nechala tento mail bez další urgence a vyčkávala až do
25.11.2020, aby mi mohla oznámit, že mi z důvodu nedodání dokumentů o chovnosti
zahraničního krycího psa kladně nevyřídí aktuální žádost o KL. Předpokládala bych
přinejmenším, že ÚPCH mohla reagovat na nezodpovězený mail již při přijetí mojí
žádosti o KL ze dne 6.11.2020, ale ÚPCH tak neučinila podle mě záměrně, aby mě
dostala do časového presu. V chovatelském řádu DKČR se píše, že k vystavení KL je
pro chovatele podmínka zaplatit poplatek za vystavení. Tuto podmínku jsem splnila,
proto nevidím důvod, proč mi dosud nebyl KL vystaven. Podotýkám, že doba 1.měsíc,
kterou měla ÚPCH k dispozici pro vyřízení mojí žádosti již uplynula. Osobně beru toto
jednání ÚPCH jako šikanu.
Dále bych chtěla poukázat na to, že si ÚPCH z pozice své funkce dělá co chce,
nedodržuje chovatelský řád, někteří chovatelé můžou krýt a dostanou krycí list i když
nemají jejich psi splněné všechny podmínky pro krytí. Tak jako v případě krytí Carin
Two Lions House (nar. 10. 3. 2018 majitelka Petra Hejnová), kdy fenka v době krytí
neměla splněné všechny podmínky pro krytí (chyběla jí výstava), přesto jí byl vystaven
krycí list a chovatelka fenku nakryla.
Kopíruji k nahlédnutí výňatek ze zápisu
Zápis ze schůze předsednictva DKČR ze dne 15. 6. 2019 konané v Praze 9 Klánovicích
kde se to odhlasovalo:
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 8dní. Žádost je podložena zdravotní indikací k nakrytí
feny v nejbližším termínu. Přiložena lékařská zpráva ze dne 5 6. 19 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)
Klubová výstava, které se Carin v potřebném věku zúčastnila se konala až 21.9.2019,
takže až 11 dní po krytí?
http://www.dobermannclub.cz/2019-4/KLUBOVÁ%20VÝSTAVA%20%20DKČR%20%20výsledky.pdf
Odkaz na tabulku vrhů 2019, kde je uvedeno datum vrhu i porodu feny Carin Two Lions
Haus
http://www.dobermannclub.cz/prehled_vrhu.htm
ÚPCH k tomuto krytí přistupovala, jako že je vše v pořádku, přitom musela hned při
obdržení vyplněného krycího listu vědět, že nejsou splněny všechny podmínky
chovnosti a tím se dopustila vážného nedodržení chovatelského řádu.
Žádám KRK o vyjádření, zda odmítnutí ÚPCH vystavit mi krycí list bylo v souladu se
stanovami DKČR či nikoliv. Pokud neshledáte z mé strany žádná pochybení, žádám
obratem o zaslání krycího listu na mojí adresu. Dále žádám o kontrolu práce ÚPCH
z důvodu jejího pochybení při vystavování krycích listů a zhodnocení, zda dodržuje
chovatelský řád a řádně si plní své povinnosti. Z jejího jednání usuzuji, že funkci
vykonává nezodpovědně a že u ní členové DKČR nemají stejná práva.
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