Vyjádření pro P DKČR z.s., IČ: 435 00 412, se sídlem U Pergamenky 1511/3,
Holešovice, 170 00 Praha 7 ze dne 11.12.2020 o jednání KRK s ÚPCH v Klánovicích
Termín a místo jednání: dne 11.12.2020 v 16:30 hod. v klubovně ZKO Klánovice
Za Kontrolní komisi přítomni: Václav Sklenář , Vladimíra Gschwindl
Omluven: František Dočekal /člen KRK/
Přizvána: Kateřina Michalová (dále jen ÚPCH)
Předmět jednání: kontrola chovatelské agendy za roky 2019, 2020
Na základě stížnosti členky DKČR paní Jitky Šestákové ze dne 08.12.2020 adresované
předsedovi KRK proběhlo dne 10.12.2020 jednání KRK.
Na tomto jednání se KRK usnesla, že provede kontrolu chovatelské agendy DKČR za
období let 2019 - 2020.
Termín kontroly chovatelské agendy DKČR byl sjednán s ÚPCH na den 11.12.2020. ÚPCH
navrhla se sejít v 16:30 v klubovně KK Klánovice.
Ač má být jednání KRK neveřejné (viz čl.12, odst. 2 Stanov DKČR) byli v klubovně přítomni
mimo ÚPCH ještě její manžel pan Marek Michal, JUDr. Tomáš Matoušek, paní Dagmar
Chmelíková a paní Petra Hejnová.
ÚPCH předložila před sebe 1 šanon s tím, že jsou to všechny podklady vztahující se ke krytí
za roky 2019 a 2020. Sdělila nám, že na kontrolu máme hodinu. Zároveň nám oznámila, že
do stejných dokumentů bude ve stejný čas nahlížet i JUDr. Tomáš Matoušek. To jsme
odmítli s tím, že na kontrolu potřebujeme klid a za takovýchto podmínek nelze řádně kontrolu
provést. Pan Marek Michal se ptal, o co nám vlastně jde, co vůbec chceme kontrolovat, proč
jeho ženu šikanujeme. I za těchto nevhodných podmínek jsme chtěli kontrolu řádně provést.
Do probíhající kontroly dále zasahoval JUDr. Matoušek a pan Michal Marek, který dokonce
paní Vladimíru Gschwindl verbálně napadal.
Několikrát jsme všechny přítomné požádali, aby nás nechali v klidu pracovat, což se nestalo.
Verbální útoky proti paní Vladimíře Gschwindl ze strany pana Marka Michala se stupňovaly.
Jelikož KRK bylo znemožněno kontrolu řádně provést, žádáme P DKČR o součinnost a
podpořilo naši výzvu ÚPCH k předložení požadovaných dokladů za roky 2016 až 2020 v
sídle DKČR na adrese U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7 dle. Termín bude
upřesněn podle epidemiologické situace.
Na základě zápisu z jednání KRK 10.12.2020 v hotelu Berchtold dále žádáme P DKČR, aby
vyzvalo ÚPCH k okamžitému vystavení krycího listu pro fenu Ataraxies Hathor paní Jitky
Šestakové.
Pro 2, proti 0, zdržel 1(nepřítomen)
Zapsal
Václav Sklenář, předseda KRK

