Stručný výtah ze zprávy revizní komise ICCR, z.s. za rok 2017
Věc: Kárné řízení s paní Kristýnou Palmovou - Sejpkovou
Věc: Návrh předsednictva ICCR z.s. ze dne 24. 1. 2018 na zahájení kárného řízení s paní Kristýnou
Palmovou Sejpkovou ve věci zfalšovaného certifikátu testu PSSM1 hřebce Angelo von Grafschafter
Tinkerhof
Průběh řízení: RK vydala 25.1.2018 usnesení o zahájení kárného řízení, které zaslala doporučeně na
adresu paní Palmové-Sejpkové, Vrbice 36, Hořesedla 270 04. Paní Palmová Sejpková byla vyzvána
k účasti na jednání dne 4. 2. 2018 v 10:00 k podání důkazů na svoji obhajobu.
Kárné provinění: Na základě šetření předsednictva ICCR z.s., které si vyžádalo informace z PK NSVt, byla
prokázána nepravdivost certifikátu PSSM1 předloženého Kristýnou Palmovou Sejpkovou roku 2017 na
ASCHK, na základě kterého byl hřebec licentován v rámci PK ICS CR a dále veřejně inzerován
k plemenitbě jako PSSM1 negativní. Laboratoř Genomia potvrdila vedení ICCR na přímý dotaz, že
certifikát, který předložila Kristýna Palmová Sejpková je falsifikát. Je tedy pravděpodobné, že se paní
Palmová Sejpková tohoto jednání dopustila úmyslně
Informace z plemenné knihy ICS NL:
Na základě předložených důkazů rozhodla nezávisle plemenná kniha ICS NL dne 26. 1. 2018 o zrušení
oprávnění k plemenitbě pro hřebce Angelo von Grafschafter Tinkerhof . Vzhledem k testu PSSM1
s výsledkem N/P1, není již možné jeho trvalé zařazení do plemenitby.
Vzhledem k závažnosti provinění navrhuje Revizní komise toto opatření:
1. Ukládá Kristýně Palmové -Sejpkové neprodleně informovat majitele všech klisen, které byly tímto
hřebcem připuštěny o PSSM1 heterozygotnosti hřebce Angelo von Grafschafter Tinkerhof a jeho
vyřazení ze seznamu plemenných hřebců v rámci PK ICS NL.
2. Ukládá paní Palmové- Sejpkové dodat vedení ICCR z.s. seznam klisen zapsaných v ICS NL připuštěných
hřebcem za dobu, kdy je jeho majitelem a dále neprodleně informovat vedení české PK ICS ČR o PSSM1
heterozygotnosti hřebce Angelo von Grafschafter Tinkerhof.
3. Pozastavuje paní Palmové-Sejpkové členství v ICCR z.s. do doby úplného napravení nastalé situace
4. Revizní komise zveřejní získané informace a výsledek kárného řízení na webových stránkách ICCR z.s. a
bude informovat chovatelskou veřejnost, aby zabránila možnému poškození chovatelské činnosti členů
ICCR z.s.
Kárné opatření bude paní Palmové-Sejpkové zasláno doporučeně po rozhodnutí revizní komise, které
bude učiněno na základě jednání ze dne 4. 2. 2018. Paní Palmová-Sejpková má možnost se proti
rozhodnutí revizní komise odvolat k orgánu 2. stupně.
Kárné řízení a návrh kárného opatření bylo jednohlasně odsouhlaseno dne 4. 2. 2018
Podpisy členů revizní komise:
Ing. Jana Sojková v.r.
Kateřina Šímová v.r.
Jana Weinzettelová v.r.
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Příloha 1: Návrh na zahájení kárného řízení

Předsednictvo ICCR z.s.
Barbora Jarešová
Michaela Kvisová
Jana Svobodová

Revizní komise
Jana Sojková
Jana Weinzettelová
Kateřina Šímová
Dne 24. 1. 2018

Věc: Návrh na zahájení kárného řízení
Vážená revizní komise ICCR, z.s.,
Předsednictvo ICCR, z.s. bylo v minulých dnech osloveno zahraničním chovatelem irských cobů, že na FB
je jedním z našich členů mylně udávan výsledek testu PSSM1 u hřebce Angelo von Grafschafter
Tinkerhof. Byli jsme požádáni, abychom celou záležitost prošetřili.
Dalším zkoumáním jsme zjistili následující:
-

Jako důkaz jsme obdrželi výsledek testu tohoto hřebce z roku 2014 z laboratoře v USA Animal
Genetic (viz příloha č.1).

-

Na webových stránkách NsVt je hřebec uveden jako PSSM1 heterozygot
( http://detonosvivoslt.wixsite.com/nsvt/lijst-hengsten-buitenland?lightbox=image2541 )

-

Následně jsme si vyžádali od ASCHK v ČR doložený certifikát výsledku testu PSSM1, který
předkládala pro licentaci tohoto hřebce pro PK IC v ČR přímo majitelka hřebce Kristýna PalmováSejpková. Na tomto certifikátu je uvedeno, že hřebec je negativní na PSSM1. Certifikát byl
zaslán na ASCHK přímo majitelkou hřebce paní Sejpkovou.

-

Vzhledem k tomu, že výsledek na certifikátu z laboratoře Animal Genetic z roku 2014 se rozchází
s výsledkem testu z laboratoře Genomia z roku 2017, požádali jsme laboratoř Genomia, o
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ověření pravosti certifikátu. Laboratoř Genomia nám oznámila, že námi zaslaný certifikát je
falzifikát, neboť i test v této laboratoři je s výsledkem, že jmenovaný hřebec Angelo von
Grafschafter Tinkerhof je heterozygotní nosič genu PSSM1
-

Z výše uvedeného vyplývá, že se v žádném případě nemohlo jednat o omyl, ale že paní Kristýna
Palmová-Sejpková záměrně vyrobila falzifikát certifikátu a toto jednání nelze klasifikovat jinak
než podvod.

-

Kristýna Palmová Sejpková tedy minimálně od jara 2017 věděla, že tento hřebec je PSSM1
heterozygotní nosič a přesto i nadále hřebce inzerovala jako PSSM1 N/N pro připouštění (print
screen inzerátů z FB a webových stránek dispozici).
Tímto jednáním jmenovaná záměrně uváděla v omyl majitele klisen, mezi kterými mohli být i
členové ICCR, z.s..

Předsednictvo tedy tímto dává podnět revizní komisi ICCR, z.s., k řešení členky ICCR, z.s., paní Kristýny
Palmové- Sejpkové, která vědomě předala falešný certifikát PSSM1 hřebce Angelo von Grafschafter na
ASCHK a záměrně uváděla nepravdivé údaje o výsledcích jeho testu pro širokou chovatelskou veřejnost.
Dne 24.1.2018
Předsednictvo ICCR z.s.
Barbora Jarešová
Michaela Kvisová
Jana Svobodová
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