Ing. Jana Prokešová
Horní Libchava 181
471 11 Horní Libchava
Rokytnice, 31. 10. 2018

Disciplinární opatření
Vážená paní,
v návaznosti na disciplinární řízení, které bylo završeno osobním jednáním dne 28. 10.
2018 ve Vrbičanech Vám sdělujeme, že za provinění ve věci krytí bez řádně vydaného
krycího listu a pozdní doložení chovnosti a smlouvy o propůjčení feny k chovu
udělujeme v souladu s Kárným řádem KCHBO, z.s. níže uvedené disciplinární opatření.
Dne 28. 10. 2018 ve Vrbičanech disciplinární komise ve složení Dušan Pospíchal, Hana
Pisarčíková, Lenka Dušánková rozhodla o disciplinárním opatření pro členku Ing. Janu
Prokešovou, narozenou 3. srpna 1982, bytem Horní Libchava 181, 471 11 Horní
Libchava:
Ing. Janě Prokešové, CHS Cofi Capito, se ukládá pokutu ve výši 1.000 Kč za každé
zapsané štěně z vrhu “W” CHS Cofi Capito (7 štěňat, vrh narozen 19. 7. 2018). Částka

bude v plné výši 7.000 Kč uhrazena do 14 dnů od doručení tohoto opatření na č. účtu:
2100395600 / 2010, VS 158013.
Dispciplinární komise ukládá jako opatření pokutu z důvodu spolupráce chovatelky při
objasnění provinění.
Za disciplinární komisi KCHBO, z.s.

Lenka Dušánková

Poučení:
Odvolání se podává u disciplinárního orgánu, který v dané věci rozhodl, a to do 14 dnů
ode dne doručení písemného vyhotovení disciplinárního rozhodnutí.

Příloha:
- Zápis z disciplinárního řízení

Zápis z disciplinárního řízení ze dne 28. 10. 2018 ve Vrbičanech
Chovatelka byla předsedou KCHBO, z.s. včas a řádně předvolána k disciplinárnímu
řízení, které proběhlo dne 28. 10. 2018 ve Vrbičanech, okr. Kladno. Disciplinární komisi
tvoří Dušan Pospíchal, Hana Pisarčíková a Lenka Dušánková. Chovatelka Ing. Jana
Prokešová se k jednání dostavila včas.
Chovatelka komisi vysvětlila situaci, která nastala. Chovatelka při žádosti o krycí list
(dále KL) v databázi KCHBO, z.s. vybrala jinou fenu než tu, kterou plánovala krýt,neboť
ta v nabídce databáze nebyla a v následujícím kroku před tiskem KL editovala - upravila
původní fenu na fenu BELUGA Cofi Capito. Takto upravený KL po krytí spolu se
smlouvou o zapůjčení feny k chovu odeslala poradkyni chovu (dále PCH) Martině
Hodkové.
Po té, co PCH obdržela výše uvedené dokumenty, byla chovatelka kontaktována hlavní
PCH - Hanou Pisarčíkovou, která jí sdělila, že neprávem zasáhla v databázi do
generování KL jeho editací a vystavila KL pro fenu, která není KCHBO, z.s. hlášena
jako chovná a není ani v jejím majetku. Chovatelka situaci hlavní PCH popsala, což
hlavní PCH potvrzuje.
Vzhledem k nesouladu termínů, které prezentovala chovatelka s informacemi komise,
byla kontaktována telefonicky PCH.
Komise vidí jako problém následující:
a) Chovatel nemá právo vystavovat si krycí list dle svého uvážení, databáze slouží
chovatelům k zjednodušení administrativy a dává větší volnost, která však nesmí
být zneužívána. Ke generování KL je návod. Pro komisi a celý chov je
nemyslitelné, aby chovatel zasahoval a pozměňoval chovatelskou dokumentaci
dle svého uvážení. A je otázkou etiky, zda chovatel využije nedokonalosti
normativů ku svému prospěchu.
b) Fena byla uchovněna u druhého klubu pro plemeno KCHMPP, z.s. Chovatelka o
tom KCHBO, z.s. neinformovala, tudíž nemohla mít fena v databázi status
“chovná” a nemohl na ní být generován KL.
c) Fena je dle údajů v databázi v majetku pana Martina Červinky, což je další
překážka v generování KL, pokud chovatel neprokáže právo k chovu na feně
řádnou smlouvou o pronájmu.

d) Chovatelka se neobrátila, jako v již učinila v minulosti v případě krytí jiné feny, na
PCH, aby jí byla přidělena fena pro generování KL po doložení všech nezbytných
dokladů.
Na druhou stranu, komise vidí jako polehčující okolnost, že chovatelka od začátku
spolupracuje na objasnění, přiznává pochybení.
Proto komise ihned na místě sdělila chovatelce disciplinární opatření v podobě pokuty
ve výši 1.000 Kč za každé zapsané štěně z vrhu “W” Cofi Capito po feně BELUGA Cofi
Capito.
Zároveň se komise s chovatelkou dohodla, že zápis nebude sepsán na místě.

