Stížnost ke změně pravidel u soutěže
Kokr roku a Pracovní kokr roku KCHLS
Vážená paní jednatelko, pane předsedo, místopředsedo a další…
obracím se na Vás jako členka klubu ve věci úpravy pravidel soutěže Junior kokr
roku / Kokr roku / Veteran kokr roku a Pracovní kokr roku za rok 2020.
Dne 13.02.2021 jsem zaslala podklady z výstav k vyhodnocení do soutěže Junior kokr
roku 2020 vedoucímu sekce AC panu Ing. Smržovi. Překvapením pro mne bylo, když jsem
27.02.2021 obdržela e-mailem sdělení, že můj jedinec nemůže být zařazen do soutěží
Kokr / junior / veterán roku. Důvodem je skutečnost, že já, jako chovatel, nesplňuji podmínku,
která byla doplněna do pravidel soutěže.
Jelikož tato změna pravidel nikde nebyla viditelně uvedena, natož pak projednávána
na schůzi sekce, vznesla jsem protest vedoucímu sekce, že s vyloučením mého jedince
nesouhlasím. Dne 04.03.2021 jsem obdržela odpověď (viz příloha). Dle vyjádření byla
zveřejněna přihláška, jejíž součástí jsou i pravidla platná pro soutěž za rok 2020, a která byla
včas prezentována na webu. Tato informace je nepravdivá – žádná přihláška dosud k soutěži
NEEXISTUJE. Na sekčním webu při vyhlášení soutěže byla uvedena změna pouze ve snížení
počtu požadovaných výstav do soutěže Kokr roku. Pravidla pro soutěž Kokr roku / Pracovní
kokr roku byla a stále je evidována na webu pod datem 14.09.2011, tudíž jsem nepředpokládala,
že by se pravidla mohly v průběhu roku změnit bez jakéhokoli projednání s členy klubu.
Dle zápisů ze schůze sekce se soutěž Kokr roku / Pracovní kokr roku projednávala naposledy
na schůzi sekce ve Velké Bíteši 04.03.2018 (zápis zveřejněný na webových stánkách). Na této
schůzi byla řádně odhlasována a schválena nová pravidla pro soutěž. Žádné další úpravy
podmínek soutěže nebyly na dalších schůzích sekce projednávány.
Podle stanov klubu se členem KCHLS může stát každá fyzická osoba, majitel, držitel
plemene slídičů, přinašečů a vodních psů s průkazem původu, též příznivec těchto plemen,
ačkoli je nevlastní. Takový člen má stejná práva a povinnosti, ač chová či nikoli, mimo jiné
právo zúčastnit se všech akcí pořádaných klubem a dle mého názoru se soutěž za akci považovat
dá.
Jsem členkou KCHLS od roku 2008. Aktivně se zúčastňuji všech výstav pořádaných
klubem, zúčastňuji se se svými psy klubových zkoušek vloh, od r. 2008 do r. 2010 jsem
poskytovala klubu zpracované výsledky z výstav, spolupráce vyhasla ze strany klubu, jelikož
nebyl nikdo schopen spravovat sekční web, a proto jsem výsledky začala poskytovat pro členy
a zájemce o plemeno na svých webových stránkách, a to až dodnes. Mnoho klubových výstav
jsem zdokumentovala a fotky bezplatně poskytla členům.
Důvodem k doplnění pravidel je údajně finanční stránka, jelikož je soutěž financována
klubem KCHLS. Členské příspěvky platím řádně. Za posledních 10 let jsem odchovala 6 štěňat,
příjem za mou chovatelskou činnost by byl 480 Kč za 10 let. Mimochodem, vlastnit pouze
chovné jedince samčího pohlaví, jaký by byl finanční přínos pro klub, zde? Proč by měl být
ze soutěže vyřazen řádně platící člen, který bude mít jedince nechovného např. ze zdravotního
hlediska (DKK, počet zubů,…)!? (i v takové situaci jsem se osobně ocitla).

Chci prověřit na základě čího podnětu byla doplněna pravidla soutěže, která byla přijata
bez předchozího včasného projednání a odsouhlasení členy sekce klubu KCHLS, a kdy byla
pravidla schválena Výborem KCHLS. Chci vědět, co dotyčného vedlo k urgentní změně
pravidel a proč zrovna letos, a z jakého důvodu tyto změny nenavrhl již na minulé členské
schůzi?
Neztotožňuji se s tím, že tato důležitá změna pravidel by mohla být projednána pouze
telefonicky. Z důvodu COVID situace mělo minimálně dojít k projednání prostřednictvím
videokonference, o této konferenci být učiněn zápis a ten zaslán všem členům k odsouhlasení.
Této soutěže se účastním pravidelně již od roku 2008 a letos se tímto jednáním cítím
být podvedena a poškozena. Tento krok považuji za neoprávněné odstranění konkurence.
Pokud nelze doložit zápis, kde byl dodatek k soutěži řádně schválen, předpokládám,
že nadále platí schválená pravidla soutěže dle zápisu z členské schůze 04.03.2018 ve Velké
Bíteši.
Věřím, že klub nahlíží na všechny své členy stejně a tudíž doufám, že pro všechny platí
stejná nastavená pravidla.
S pozdravem a kynologii zdar
V Ústí nad Labem 07.03.2021
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