ČLENSKÁ SCHŮZE ICCR, z.s. - ZÁPIS
Schůzi svolalo Předsednictvo Spolku dle platných stanov písemně na kontaktní
e-mailové adresy členů.
Členská schůze se koná dne 4.2.2018,
ve Svojeticích od 11:00.
Program schůze:
1) Administrativní náležitosti
2) Zpráva předsednictva o činnosti ICCR, z.s. za rok 2017
3) Úprava stanov – usnášeníschopnost ČS
4) Schválení účetní závěrky za rok 2017
5) Schválení výše členských příspěvků na rok 2019
6) Zpráva revizní komise
7) Volba delegátů na členskou schůzi ASCHK 2018
8) Svody 2018
9) Různé (kurzy, propagační materiály, apod.)

Místopředsedkyně spolku paní Michaela Kvisová zahájila schůzi. Aktuální počet členů
Spolku je 85. Přítomný počet členů spolku je 21. Současně je přítomno je 15 hostů.
Vzhledem k tomu, že se nedostavila usnášeníschopná většina členské základny
(viz prezenční listina), Předsednictvo svolává náhradní schůzi, která začne ve 12:00.

NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ICCR, z.s. - ZÁPIS
Schůzi svolalo Předsednictvo Spolku písemně na kontaktní e-mailové adresy členů.
Náhradní Členská schůze se koná dne 4.2.2018,
ve Svojeticích od 12:00.
Program schůze zůstává nezměněn.
1) Administrativní náležitosti

Schůzi zahájila místopředsedkyně spolku paní Michaela Kvisová, přivítala
přítomné a poděkovala za to, že si našli čas a na schůzi přijeli. Poděkovala paní
Novákové za pomoc při zajištění místa vhodného pro konání členské schůze.
Konstatovala, že náhradní členská schůze je usnášeníschopná za přítomného
počtu 21 členů. Současně je přítomno je 15 hostů.
•

Do volební a návrhové komise, která bude sčítat hlasy v případě hlasování a
ověřovat zápis ze ČS byli navrženi a zvoleni:
◦ Iva Novotná
◦ Lucie Šrůtková
◦ Andrea Bílá
PRO 21; PROTI 0; ZDRŽEL SE 0

•

Jako zapisovatel byla navržena a jednomyslně zvolena paní Martina Krutinová.
PRO 20 ; PROTI 0; ZDRŽEL SE 1

•

Místopředsedkyně spolku vyzvala schůzi ke schválení programu a upozornila, že
na základě NOZ (nový občanský zákoník) není možné program schůze
upravovat, neboť se jedná o schůzi náhradní. Členská schůze schválila
jednomyslně program.
Slovo si bere předsedkyně spolku paní Barbora Jarešová

•

Zpráva Předsednictva o činnosti ICCR, z.s. za rok 2017

2)
•

Svody 2017
◦

V dubnu se konal jarní svod, kde bylo posouzeno 16 koní. Současně se v
odpoledních hodinách konala přehlídka hřebců. K vidění bylo 10 plemeníků
působících v ČR.
▪

◦

•

Inspektoři Jordy Verguth + Ester Heijkoop

Na přelomu září a října se konal hlavní svod v Nesměni (32 koní + 2 jezdecké
zkoušky). Na akci navazovaly dva domácí svody – Farma Alpaka (8 koní);
Vernířovice, chovatelka paní Hana Šikulová (15 koní).
▪

Inspektoři Marijke Heijkoop za asistence prezidenta PK ICS Nederland
pana Wima Heijkoop + 2 junior inspektoři z ČR, paní Jaroslava Spolková a
Michaela Kvisová.

▪

Obě zaučujícíc se inspektorky mají letit zkušenosti s chovem a akcemi
kolem irských cobů. Paní Spolková stála u zrodu chovu irských cobů v ČR,
sama organizovala první svod pod ICS NL v ČR v roce 2006. Paní Kvisová
je dlouholetou chovatelkou IC. Obě dámy se musí na základě požadavků
ICS NL účast nejen svodů v ČR, ale také zahraničních svodů a školení
inspektorů v Holandsku.

▪

Předsedkyně konstatuje, že vlastní inspektoři mají pro ČR velký potenciál.
Tito budou moci jako druhý inspektor hodnotit koně na velkých svodech,
čímž dojde k výraznému snížení nákladů za cestovné a ubytování
zahraničních inspektorů. Zároveň je do budoucna v plánu, že by mohly
dámy hodnotit klisny a hříbata na menších svodech a farmách za menších
nároků na chovatele.

▪

Paní Kvisová na vlastní žádost odmítá hodnocení vlastních koní (případně
hříbat po svých hřebcích, tito budou vždy hodnoceni jinými inspektory).

▪

Na velkých svodech bude nadále nutná účast minimálně jednoho
zahraničního inspektora, domácí inspektoři budou v tomto případě působit
spíše jako pomocná a poradní síla.

ÚEK – Všichni členové ICCR a současně majitelé hřebců mají nárok na snížený
poplatek za hřebce ve výši 1000 Kč. Koluje mylná informace, že na tuto slevu mají
nárok jen členové ICS ČR. V rámci tohoto jsou si oba spolky, jakožto členové

ASCHK rovnocenné a i naši majitelé hřebců mají na slevu nárok – pokud by tomu
tak nebylo, kontaktujte prosím Předsednictvo spolku.
•

Po několikaletém usilovném snažení a na základě opakovaných dotazů, později
oficiální stížnosti, bylo vyhověno majitelům hřebců registrovaných v ICS NL a tito
byli zapsání do České PK. Vše na základě faktu, že Česká PK má ve svém řádu
uvedeno, že automaticky uznává do plemenitby hřebce uznané v ostatních
dceřiných PK irského coba. Zapsání hřebce neprobíhá automaticky, ale proběhne
na žádost majitele. Předpokládáme, že požadavkem bude doložení licence
(výsledku ze svodu), DNA a původu hřebce.
◦

V souvislosti s tímto informujeme naše chovatele, že jsme v prvních měsících
po žádosti našich majitelů hřebců byli kontaktováni pane Políčkem,
tejemníkem ASCHK, který nám sdělil, že vedení PK v ČR tvrdí, že zapsání
hřebců není možné, protože PK ICS Nederland není dceřinou PK irského
coba. Jedná se pochopitelně o naprostý nesmysl! Fakta ohledně fungování
mateřské PK a dceřiných PK jsme nejen vedení české PK, ale i vedení ASCHK
objasnili a doložili oficiálním vyjádřením ICS NL. Až na základě toho a oficiální
stížnosti ICCR k Revizní komisi ASCHK, byla celá záležitost přehodnocena.
Celou záležitost shledává předsednictvo ICCR politováníhodnou.

•

Změna v nároku na čipování hříbat jimž vystavuje průkaz zahraniční PK.
Podrobněji v aktuálním článku na www.irishcob.cz (sekce pro chovatele – info pro
majitele hřebců + klisen) Všichni chovatelé, kteří mají registrační číslo
hospodářství mohou o speciální čipy pro koně zažádat u ČMSCH. Hříbě musí
následně očipovat veterinář a současně podepsat pro PK ICS Nederland speciální
formulář – ke stažení na webu ICCR.

•

Synchronizace databází vystavených průkazů. Od listopadu 2018 vyjde v ČR v
platnost nová EU legislativa upravující mimo jiné celoevropskou databázi koní.
Plemenné knihy dle této legislativy budou pravidelně do této databáze předávat
informace o registrovaných koních i v jiných členských státech EU. Vedení ICS NL
aktuálně vše řeší s českým ministerstvem, bohužel v ČR je informační systém
zcela nepřipravený a předávání dat zatím tedy není možné. O dalším vývoji
situace bude vedení ICCR členy průběžně informovat.

•

Obdrželi jsme od ICS NL informaci, že na základě precizního dodržování
požadavku mateřské PK na ověřování paternity pomocí testů DNA má ICS NL již
obrovskou databázi DNA, která postupně ukazuje na nejznámější a nejsilnější
pokrevní linie. O těchto liniích více v odpolední přednášce.

•

Na základě živnostenského oprávnění, které má ICCR od začátku roku 2017 jsme
v loňském roce nechali vyrobit nové propagační předměty s logem Spolku.
Snahou předsednictva je především reklama, nikoli zisk, takže jednotlivé předměty
jsou prodávány se zisky pro spolek v řádech korun, maximálně desetikorun.
Prozatím evidujeme velký zájem ze strany členské základy. Nově jsou dostupné
nákrčníky (šátky) se zjednodušenou verzí loga, několik vzorových čepic a vesty.
Vše dostupné k prodeji před, nebo po ČS a na dalších akcích ICCR. Případný
zájem o propagační materiály hlaste pí. Martině Krutinové - info@irishcob.cz.

Úprava stanov – usnášeníschopnost Členské schůze

3)
•

Ve snaze předejít opakovanému konání náhradních členských schůzí navrhuje
Předsednictvo úpravu stanov – konkrétně čl. IX, odstavce 5. Při aktuálním počtu
členů spolku je velmi obtížné, aby se na Členských schůzích scházela
nadpoloviční většina členů.

•

Návrh úpravy:

Původní znění: Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda nebo místopředseda
Předsednictva nebo jiný pověřený člen Předsednictva. Členská schůze dále ze svých řad
zvolí ověřovatele zápisu a zapisovatele. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti
nadpoloviční většiny všech členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v
době usnášení. K přijetí rozhodnutí o změně stanov, o zrušení a přeměně Spolku, je
zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
Nové znění: Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda nebo místopředseda
Předsednictva nebo jiný pověřený člen Předsednictva. Členská schůze dále ze svých řad
zvolí ověřovatele zápisu a zapisovatele. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti
počtu členů rovnajícího se nebo většího, než byl průměrný počet přítomných členů na
třech bezprostředně předcházejících členských schůzích. Aktuální nutná
úsnášeníschopnost Členské schůze bude uvedena pro danou Členskou schůzi vždy na
pozvánce. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. K
přijetí rozhodnutí o změně stanov, o zrušení a přeměně Spolku, je zapotřebí
dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
•

4)

Původní verze článku IX, odstavce 5. bude nahrazena novým zněním, kterým se
mění usnášeníschopnost Členské schůze.
PRO 21; PROTI 0; ZDRŽEL SE O
Schválení účetní závěrky za rok 2017

•

Pokladní předkládá členské schůzi Přílohu č. 1 – Hospodaření za rok 2017.
Podrobněji vysvětluje finanční náklady na svody. Účetní závěrka za rok 2017 byla
jednomyslně odsouhlasena.
PRO 21; PROTI 0; ZDRŽEL SE 0

•

V letošním roce neobdrželo Předsednictvo žádnou žádost o příspěvek na akci,
kde by členové Spolek reprezentovali. Tato možnost tu stále je. Pokud se tedy
někdo ze Členů účastní přehlídek, závodů či podobných akcí a chce Spolek
reprezentovat, ozvěte se prosím e-mailem předsednictvu. Byl vznesen dotaz, zda
je na webu ke stažení nějaká žádanka o takový příspěvek a kdo příspěvek
schvaluje. Předsedkyně konstatuje, že žádná oficiální žádost k dispozici zatím
není, ale je to dobrá myšlenka. Předsednictvo zváží výrobu takové žádanky.
Příspěvky pro žadatele schvaluje Rada spolku. Podmínkou udělení příspěvku je
následné dodání fotografií z akce.
Schválení výše členských příspěvků na rok 2019

5)
•

Poplatky na rok 2019 – Předsednictvo navrhuje ponechání podmínky výše
členského poplatku pro rok 2019 ve stejném znění jako tomu bylo pro rok 2018. Tj.
poplatek za člena ve výši 400,- Kč, přičemž podmínkou tohoto snížení je zůstatek
v pokladně ICCR ke konci roku 2018 v minimální výši 25 000,- Kč. Pokud bude za
rok 2018 zůstatek menší než 25 000,- Kč, bude výše členského poplatku 500,- Kč
za člena. Předsednictvo bude všechny členy během ledna 2019 informovat o výši

zůstatku a z toho vycházející výši členského poplatku prostřednictvím kontaktních
e-mailů. Registrační poplatek do spolku ve výši 200,- Kč zůstává v obou
případech nezměněn. Jednomyslně odsouhlaseno.
PRO 20; PROTI 0; ZDRŽEL SE 1
6)

Zpráva revizní komise
•

Revizní komise předkládá členské schůzi Přílohu č. 2 – Zpráva revizní komise za
rok 2017

•

Zpráva je rozdělena do tří částí:
◦

Revize hospodaření spolku

◦

Stížnost paní Novákové

◦

Kárné řízení s paní Sejpkovu

•

Vše podrobně rozebráno v Příloze č. 2

•

Ke zprávě Revizní komise nejsou žádné dotazy či připomínky. Zpráva RK je
odsouhlasena.
PRO 20; PROTI 0; ZDRŽEL SE 1
Volba delegátů na členskou schůzi ASCHK 27.4.2018 v Kladrubech

7)
•

ICCR, z.s. má v roce 2018 nárok na vyslání 4 delegátů.

•

Jako delegáti na Členskou schůzi ASCHK ČR byli navrženi:
◦

Kamila Vidláková

◦

Lucie Drábková

◦

Pavla Hlaváčová

◦

Jana Sojková

◦

Michaela Kvisová (náhradník)

•

Delegáti byli členskou schůzí zvoleni.
PRO 20; PROTI 0; ZDRŽEL SE 1

•

Zvolení delegáti vypracují krátkou zprávu o nejdůležitějších tématech probíraných
na schůzi a tuto zprávu zašlou Předsednictvu spolku. Je na dohodě mezi delegáty,
kdo zprávu vypracuje.

8)

Svody 2018
•

Jarní svod + přehlídky hřebců – Předsednictvo navrhuje vzhledem k velké finanční
zátěži pořádat jarní svod spojený s přehlídkou hřebců vždy jednou za dva roky. Tj.
Jarní svod s přehlídkou by připadl na rok 2019. Organizačně je jarní svod
mnohem složitější, neboť inspektoři se obvykle nepohybují v okolí naší republiky a
proto jsou náklady na svod ve smyslu cestovného a cestovních náhrad výrazně
vyšší. Účast na jarních svodech je co se počtu koní týče naopak výrazně nižší než
na svodech podzimních. Jednomyslně odsouhlaseno.
PRO 21; PROTI 0; ZDRŽEL SE 0

•

Datum podzimního hlavního svodu – Navržený termín 29.9.2018. Místo z
organizačních důvodů navržena opět JS Nesměň. Obojí jednomyslně
odsouhlaseno.
PRO 21; PROTI 0; ZDRŽEL SE 0

•

Podzimní domácí svody – zájemci nahlásí plán uspořádat domácí svod nejpozději
do 30. května 2018 předsedkyni ICCR paní Barboře Jarešové. Přesné termíny
domácích svodů budou řešeny s případnými zájemci, ale určitě budou navazovat
na hlavní svod. Předsedkyně ICCR přednesla podmínky pro pořádání domácího
svodu (ustájení, zajištění občerstvení, zázemí pro inspektory, veterinární dozor).

•

Na podzimním svodu se opět bude udělovat titul Champion a Reservechampion
pro kalendářní rok.

•

Aktuální počet členů je 22, dostavil se člen p. Vladimír Dřevo.

•

Zapojení členské základny do organizace svodů - Předsednictvo prosí
členskou základnu o pomoc s organizací akcí na místě. Aktuálně se jedná
především o podzimní hlavní svod. Členové a pomocníci přihlášení k jednotlivým
organizačním náležitostem na jarním veřejném svodu a přehlídce hřebců:
◦

Pomoc při veterinární přejímce: Iva Novotná

◦

Rozdělovník a umisťování koní do boxů: Iva Novotná, Dominika Janovská,
Pavla Hlaváčová

◦

Příprava a rozdělování čísel: Kamila Vidláková

◦

Vysílání koní dle čísel do haly: Lucie Drábková

◦

Sbírání koblížků v předvadišti: Kateřina Šímová (partner)

◦

Prodávání klubových předmětů: Kateřina Šímová

•

Pokud by měl někdo z nepřítomných členů chuť na akcích také pomoci, nic mu v
tom nebrání, stačí se ozvat komukoli z předsednictva a práce se ještě jistě najde
mnoho!

•

Členům, kteří se v roli pomocníků zúčastní svodu budou poskytnuty profesionální
fotografie ze svodu v plné kvalitě bez vodotisku. Ostatní účastníci svodu si budou
moci fotografie po svodu zakoupit.

•

Aktuální počet členů 23, dostavila se paní Kamila Vidláková.

9)

Různé, diskuze
•

Předsednictvo jedná o možnosti pořádání kurzu předvádění koní (irských cobů) na
svodech, aby se na svodech předešlo ztrátám bodů za předvedení koně a za
pohyb koně. Dle reakce členské základny je zájem o kurz velký. Předsednictvo
bude Členskou základnu informovat prostřednictvím webových stránek a
kontaktních e-mailů.

•

Byl vznesen dotaz, zda je vhodné či nutné před svodem koně nějak upravovat
(stříhání, zaplétání hřívy apod.) Místopředsedkyně Michaela Kvisová upozorňuje
na to, že kůň na svod rozhodně nemá být nijak upravován ve smyslu stříhání,
zaplétání hřívy, ocasu apod. Má vypadat co nejpřirozeněji. Koně je vhodné před
svodem pořádně vykoupat a rozčesat, tak aby byl čistý a vynikly všechny znaky
plemene. Koně je vhodné minimálně předkoupat doma, protože přímo v areálu,

kde se svod koná je omezený počet mycích boxů a ne vždy se všichni účastníci
stihnou vystřídat. Přímo na svodu je koně ideální zbavit už jen nečistot
způsobených přepravou.
•

Paní Svobodová (pokladník) připomenula členů jejich povinnost informovat o
změnách ve jménu či dalších kontaktních údajích. Podle stanov ICCR je nutné
takové změny nahlásit do 30 dnů na e-mail info@irishcob.cz.

•

Předsedkyně ICCR informovala členy o občasných problémech s přebíráním pšty
zasílané na adresu Spolku do vlastních rukou. Zároveň předsedkyně všechny
členy žádá, aby před tím, než cokoli pošlou dali e-mailem, nebo smskou vědět.
Předejde se tak zbytečným problémům. V některých případech je vhodnější vždy
po předchozí domluvě zaslat dokumenty na soukromou adresu předsedkyně.

•

Předsedkyně upozorňuje členy, že je vhodné výši poplatků za vystavování
průkazů hříbatům, předem prokonzultovat přímo s ní (na základě zaslaných
dokumentů). Přesnou výši poplatků v eurech potvrdí, případně přepočítá. Poplatek
za vystavování průkazů společně s poplatkem za DNA není malý a proto není
vůbec vhodné posílat takové částky poštou! Ideální je zaslat peníze převodem
přímo na účet ICS Nederland. Podrobný aktualizovaný návod k tomu jak nechat
vystavit průkaz hříběti lze najít na webových stránkách spolku www.irishcob.cz Sekce Pro chovatele – Info pro majitele klisen.

•

Paní Jana Sojková přednesla ostatním členům nabídku pořadatele akce
AgroTech. Na akci, která se koná v dubnu v Brně je možné předvést koně ať už
pod sedlem či v zápřeži jako pracovní ukázku, nebo ukázku chovatelskou (klisny,
hříbata, hřebec). V případě zájmu se prosím obraťte přímo na paní Sojkovou –
janesojci@seznam.cz.

10)

Usnesení, závěr
•

Předsedkyně Barbora Jareošvá přečetla v plném znění - Přílohu č. 3 – Usnesení.

•

Závěrečné usnesení bylo jednomyslně odsouhlaseno.
PRO 23; PROTI 0; ZDRŽEL SE 0

•

Předsedkyně Barbora Jarešová poděkovala členům za účast a spolupráci a
ukončila schůzi ve 13:50.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Hospodaření za rok 2017
Příloha č. 2 – Zpráva revizní komise za rok 2017
Příloha č. 3 – Usnesení

V Praze dne 4.2.2018

Následuje přednáška na téma "Standard irského coba aneb jak vypadá pravý irský cob" ,
přednášející Michaela Kvisová. Přednáška je přístupná široké veřejnosti.

Příloha č. 2

Zpráva revizní komise za rok 2017
Revizní komise ve složení Jana Sojková, Kateřina Šímová a Jana Weinzettelová byla v průběhu roku vyzvána
k řešení několika podnětů ze strany členů.
Zpráva o činnosti revizní komise je rozdělena do 3. částí:
Část 1.: Revize hospodaření, strana 1
Část 2.: Žádost o prošetření sporu mezi Předsednictvem ICCR z.s. a Lenkou Novákovou, strana 2-3
Část 3.: Věc: Kárné řízení s paní Kristýnou Palmovou Sejpkovou, strana 4-9
Přílohy 3. části: Příloha A: Návrh na zahájení kárného řízení, strana 6-7
Příloha B: Usnesení o zahájení kárného řízení, strana 8
Příloha C: Šetření předsednictva ICCR z.s. ve věci PSSM testů hřebce Angelo von
Grafschafter Tinkerhof, strana 9

Část 1.:
Revize hospodaření
Stav financí na účtu a v pokladně je shledán jako dostatečný a adekvátní. Struktura příjmů a výdajů spolku
je v pořádku a v souladu s účelem zapsaného spolku ICCR. Hlavními příjmy jsou členské příspěvky a
poplatky za svod, hlavní výdaje jsou spojené se svody, tedy snížením finančního zatížení chovatelů.
Hospodaření skončilo opět s mírným přebytkem.
Revizní zpráva byla jednohlasně odsouhlasena dne 4. 2. 2018

Část 2.:
Věc: Žádost o prošetření sporu mezi Předsednictvem ICCR z.s. a Lenkou Novákovou
Revizní komise ve složení Sojková, Šímová, Weinzettelová obdržela dne 26. 1. 2018 podnět od Lenky
Novákové k prošetření obvinění její osoby předsednictvem ICCR z jednání proti stanovám ICCR z.s. ve
smyslu agitace ve prospěch spolku ICS CR. Paní Nováková požaduje prošetření záležitosti a omluvu od
předsednictva ICCR z.s.
Vyjádření RK:
1. Porušení stanov ICCR z.s. Paní Novákovou: Paní Nováková oslovovala majitele irských cobů s otázkou,
zda mají irského coba, jak se jmenuje a jestli jsou členy některého spolku. Pokud majitel koně odpověděl
kladně, paní Nováková hovor ukončila, žádného z námi dotázaných členů o přestoupení ke druhé
organizaci nepřesvědčovala.
Rozhodnutí RK v bodě 1.: V tomto bodě Revizní komise neshledala jednání paní Novákové v rozporu se
stanovami spolku ICCR z.s.
2. Žádost o oficiální omluvu předsednictva ICCR z.s.: Předsednictvo vůči paní Novákové nepodalo žádný
oficiální návrh, jménem předsednictva nebyl odeslán jediný email či uskutečněn jediný telefonický hovor.
Veškerá komunikace byla vedena soukromně.
Rozhodnutí RK v bodě 2.: Vzhledem k absenci oficiálního jednání ze strany předsednictva ICCR z.s. není
možné žádat oficiální omluvu za tuto činnost.
Rozbor situace:
Paní Nováková je členem obou spolků. Ani v jednom spolku není oficiálně uvedena v jakékoli funkci. Je
pouze členem výboru Spolku ICSCR. Pokud tedy paní Nováková oslovila členy ICCR z.s. jménem druhého
spolku, byť za účelem revize koní či členů ICS CR, v rámci dobrých mravů či zvyklostí chybělo řádné
vysvětlení - důvod oslovení, na základě jakého pověření ke komunikaci dochází a z jakého důvodu. Nelze
se divit, že bez tohoto standardního oficiálního uvedení do situace se někteří členové spolku obrátili
s dotazy na zkušenější členy, kteří obratem kontaktovali s dotazem předsednictvo. Taktéž je v pořádku, že
předsednictvo provedlo krátké šetření o pravdivosti informací. Předsednictvo nepodniklo oficiálně žádné
kroky proti jednání paní Novákové. Na základě našich dotazů konstatujeme, že telefonát mezi paní
Kvísovou a paní Novákovou a emailová komunikace mezi paní Jarešovou a paní Novákovou je pouze
komunikací v osobní, nikoli oficiální rovině.
Doporučení RK: Doporučujeme, aby si paní Nováková způsob své komunikace s členy ICCR z.s. řádně
promyslela a pokud jedná v zájmu jiného spolku na oficiální úrovni, aby tyto informace řádně a vhodným
způsobem sdělila, aby nedošlo ke zmatení některých méně zkušených členů a následnému řešení
záležitosti na oficiální úrovni. Také doporučujeme seznámení se stanovami ICCR z.s., aby v budoucnu
nedošlo k jejich faktickému porušení.
Pokud paní Nováková požádá o zaslání oficiálního vyjádření Revizní komise poštou, bude jí toto zasláno
doporučeně na její adresu.
Výsledek šetření a rozhodnutí ve věci bylo jednohlasně odsouhlaseno dne 4.2.2018
Podpisy členů revizní komise:

Část 3.
Věc: Kárné řízení s paní Kristýnou Sejpkovou (Palmovou)
Věc: Návrh předsednictva ICCR z.s. ze dne 24. 1. 2018 na zahájení kárného řízení s paní Kristýnou
Sejpkovou ve věci nepravdivých testů PSSM hřebce Angelo von Grafschafter Tinkerhof. Návrh je přiložen
jako samostatný dokument ke zprávě revizní komise.
Průběh řízení:
RK vydala 25.1.2018 usnesení o zahájení kárného řízení, které zaslala doporučeně na adresu paní Sejpkové
(Palmové), bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Usnesení je připojeno ke zprávě revizní komise jako
samostatný dokument. Paní 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 nejprve vyžádalo informace z NsVt,
byla prokázána nepravdivost testu PSSM1 předloženého majitelkou roku 2017, na základě kterého byl
hřebec uchovněn v rámci PK ICS CR a dále veřejně inzerován k plemenitbě jako PSSM1 negativní. Detailní
průběh šetření je přílohou dokumentu. Printscreeny inzerátů jsou k dispozici k nahlédnutí. Laboratoř
Genomia potvrdila, že předložený test z roku 2017 je falsifikát. Je pravděpodobné, že se paní Sejpková
tohoto jednání dopustila úmyslně a byla si vědoma faktu, že může poškodit členy ICCR z.s. i dobré jméno
ICCR z.s. Tím se dopustila velmi vážného provinění proti stanovám spolku.
Informace z plemenné knihy ICS NL:
Na základě předložených důkazů a dalšího jednání rozhodla nezávisle plemenná kniha ICS NL dne 26. 1.
2018 o zrušení dočasného oprávnění k plemenitbě pro hřebce Angelo von Grafschafter Tinkerhof . Hřebec
nesplnil podmínku dočasného oprávnění k plemenitbě, které mu bylo uděleno na základě zisku 3. Prémie
na svodu roku 2009 v Schijndelu.
Vysvětlení: Dočasné oprávnění získá hřebec s 3. Prémií s podmínkou účasti na dalším svodu pro hřebce
s odstupem minimálně jednoho roku. Vzhledem k faktu, že se zmiňovaný hřebec žádného dalšího svodu
pod hlavičkou ICS NL nezúčastnil a vzhledem k testu PSSM1 s výsledkem N/P1, není již možné jeho trvalé
zařazení do plemenitby.
Návrh kárného opatření:
Vzhledem k závažnosti provinění navrhuje Revizní komise toto opatření:
1. Ukládá paní Sejpkové neprodleně informovat majitele všech klisen, které byly tímto hřebcem připuštěny
o PSSM1 heterozygotnosti hřebce Angelo von Grafschafter Tinkerhof a jeho vyškrtnutí z pelmenitby
v rámci PK ICS NL.
2. Ukládá paní 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 irského coba o PSSM1
heterozygotnosti hřebce Angelo von Grafschafter Tinkerhof.
3. Pozastavuje paní 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 Sejpkové zasláno poštou doporučeně po rozhodnutí revizní komise, které bude
učiněno na základě jednání ze dne 4. 2. 2018. Paní 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

Příloha A: Návrh na zahájení kárného řízení

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

Revizní komise ICCR, z.s
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 Sejpková.
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 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
Sejpková záměrně vyrobila falzifikát certifikátu a toto jednání z našeho pohledu nelze klasifikovat
jinak než podvod.

.

Kristýna 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
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

Příloha B: Usnesení o zahájení kárného řízení

Jana Sojková
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kristýna Palmová- Sejpková
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 25. 1. 2018
Věc: Usnesení o zahájení kárného řízení ze dne 25. 1. 2018
Vážená paní Sejpková (Palmová), informuji Vás o zahájení kárného řízení s Vaší osobou ve věci
Nepravdivých údajů PSSM testů Vašeho hřebce Angelo von Grafschafter Tinkerhof. Věcí se zabývá kárný
orgán prvního stupně - Revizní komise ve složení Jana Sojková, Kateřina Šímová, Jana Weinzettelová
Popis skutku: Záměrné falšování výsledků PSSM testů hřebce Angelo von Grafschafter Tinkerhof a uvádění
v omyl chovatelů irských cobů včetně členů ICCR z.s. Jedná se o vážné porušení stanov ICCR z.s.,
s potenciálem poškodit dobrou pověst spolku a poškodit kvalitu chovu členů ICCR z.s.
Z právního hlediska se dále jedná o pokus o podvod s finančními důsledky, který spadá do kompetence
orgánů činných v trestním řízení a tímto se kárné orgány ICCR z.s. zabývat nemohou. Pokud bude proti
Vám zahájeno řízení orgány činnými v trestním řízení, bude toto kárné jednání probíhat nezávisle na jejich
šetření.
Zveme Vás k účasti na kárném jednání. Máte právo vyjádřit se k obvinění a osobně přednést důkazy na
svou obhajobu. Jednání proběhne dne 4. 2. 2018 v místě: Horse Club Restaurant, U Šajby 194, Svojetice
25162 v 10:00. Neúčastí na tomto jednání bez předchozí řádné omluvy se vzdáváte svých práv a o kárném
opatření bude rozhodnuto ve Vaší nepřítomnosti.

V Dobré Vodě dne 25. 1. 2018

Jana Sojková
Předsedkyně revizní komise ICCR z.s.

Příloha C: Šetření předsednictva ICCR z.s. ve věci PSSM testů hřebce Angelo von Grafschafter Tinkerhof.
1) Před cca 2 měsíci se nám ozval na e-mail předsednictva přes ICS NL
zahraniční chovatel s tím, že zaregistroval na FB inzerát na hřebce Angelo
von Grafschafter Tinkerhof s informací, že je PSSM1 negativní.
A že si je jistý, že to není pravdivá informace. Že hřebec je určitě
heterozygot. Tuto informaci si můžeme ověřit u PK NsVt, kde mají jeho výsledky v databázi.
2) Poslali jsme žádost na NsVt a přišel nám v odpovědi výsledek testů na
PSSM1 tohoto hřebce z roku 2014.
3) Celou situaci jsme konzultovali s ICS NL. Z jejich strany zaznělo
zcela jasně, že hřebec byl v roce 2009 licentován podmínečně se 3.
prémií a měl se proto dostavit na další svod. K tomu nedošlo. Ovšem po
tom co obdrželi informaci, že hřebec je PSSM1 heterozygot není možné ho
licentovat znovu a hřebec je na základě této informace vyřazen z chovu.
4) Po tom, co ICS NL zaslalo své oficiální vyjádření na ASCHK, ÚEK a paní
Sejpkové, konzultovali jsme celou situaci s panem Políčkem, (tajmeníkem
ASCHK) od kterého jsme obdrželi certifikát, který mu sama paní
Sejpková zasla a který má potvrzovat, že hřebec je PSSM1 negativní.
Certifikát je vydaný laboratoří Genomia.
5) Certifikát od pana Políčka jsme zaslali do Genomie s žádostí o
potvrzení pravosti (a protože jsme předpokládali, že certifikát je pravý
a nejspíš došlo k záměně vzorku DNA zaslaného do laboratoře) tázali jsme
se současně, jaká je pravděpodobnost, že výsledek testu je chybný a zda
mají uschovaný vzorek DNA.
6) Z Genomie nám odpověděli, že námi dotazovaný certifikát je
falsifikát. Že vzorek DNA mají a že hřebec je PSSM1 positivní
heterozygot a zaslali nám pravý certifikát, který toto potvrzuje.
7) Celou záležitost jsme předali Revizní komisi k došetření.
Za Předsednictvo ICCR, z.s.
Barbora Jarešová, předsedkyně

