
 
OTEVŘENÝ DOPIS  
ODSTUPUJÍCÍCH ČLENŮ ÚRK ČSCH V SOUVISLOSTI S PRŮBĚHEM KÁRNÉHO  
ŘÍZENÍ ČSCH NA PODNĚT PŘEDSEDY ČSCH P. KOTYZY 
 
Vážení chovatelští kolegové, 
 

považujeme za důležité informovat chovatelskou veřejnost o současném dění  mezi  
odstupujícími členy ÚRK a ÚV ČSCH, abychom předešli případným emotivním vystoupením 
na plánované mimořádné Valné hromadě ČSCH. 
     Po zvolení členů do funkce ÚRK byla společným jmenovatelem celé ÚRK důsledná a 
objektivní kontrola hospodaření ČSCH a současně vyřizování případných stížností. 
Na svém prvním zasedání se ÚRK  usnesla, že vyčká verdiktu účetního auditu nezávislé 
účetní firmy a  naváže  dalšími  kontrolami. Bohužel ve skutečnosti se nejednalo o 
požadovaný účetní audit.  Tato kontrola byla pouze “namátkovou“ kontrolou správného 
účtování dle účetních předpisů a standardů, nikoliv kontrolou úsporného a efektivního 
hospodaření ČSCH. Vzhledem k této skutečnosti a nestandardnímu výběru účetní firmy se 
ÜRK chystala provést podrobnější kontrolu veškerých účetních materiálů (přijatých a 
vydaných faktur, hotovostních dokladů, bankovních výpisů, cestovních náhrad, mzdové 
agendy, inventarizace majetku, kontrolu pokladny, uzavřených smluv atd).   

Před listopadovou VH byly odhaleny některé závažné nedostatky v hospodaření a na 
této VH byly předneseny. Tento postup p. GS M.Kabát, který je odpovědný za hospodaření,  
prezentoval jako útok na jeho setrvání ve funkci,  ačkoli ÚRK v počátku jeho pozici 
nezpochybňovala.   

 Při kontrolách však nebyly ze strany GS předkládány doklady v požadovaném 
rozsahu, z nahlášených kontrol odcházel, přičemž nedovolil  p.účetní předkládat žádané 
doklady,  za své nepřítomnosti odvolal mimo sídlo ČSCH i svou sekretářku, tj. tajemnici 
ÚRK, která měla materiály ke kontrole při jeho nepřítomnosti alespoň předkládat atd. Svou 
nesoučinnost GS p.Kabát završil písemným odmítnutím předložení mzdové agendy 
v požadovaném rozsahu s odkazem na ochranu osobních údajů, které podepsal pan GS Kabát 
s tím, že ho měl zpracovávat jeho soukromý advokát, jehož jméno  nesdělil.  

 
ÚRK na následném společném jednání ÚV a ÚRK předložila jasné stanovisko Úřadu 

pro ochranu osobních údajů s výrokem, že za dodržení zákonem stanovených podmínek není 
v rozporu s tímto zákonem předkládat kontrolnímu orgánu mzdové listy a dohody o provedení 
práce a dále ÚRK předložila stanovisko Legislativní komise ČSCH, že mají být ÚRK mzdové 
materiály ke kontrole předloženy. ÚV ČSCH na základě ústního podání p. GS Kabáta tj. 
zamítajícího stanoviska, kontrolu mzdové agendy, včetně DPP svým usnesením přes 
předložená stanoviska kompetentních orgánů a úřadu neumožnil. Hlasováno bylo dvakrát a to 
znovu po žádané revokaci usnesení, se kterou pan Ing. Kroft a p. M.Kudr menšinově neuspěli. 

Členové ÚRK se nemohli ztotožnit  s tímto postojem a pro nemožnost vykonávat svou 
kontrolní činnost dle Stanov a platných Zákonů ČR a v návaznosti na další okolnosti 
provázející jejich činnost  se rozhodli  rezignovat na  své funkce v ÚRK. 
P.Lamešová a p.Krůta považovali za  zodpovědné vůči členům ČSCH  informovat o této 
skutečnosti  okresní výbory a ÚOK. Za tento krok p.Kotyza, předseda ČSCH podal podnět  
Rozhodčí komisi ČSCH. Předseda senátu Rozhodčí komise p. Uher podepsal a nechal doručit 
„obviněným“ dopisy, kde uvádí že „Senát Rozhodčí komise ČSCH jako kárný orgán I.stupně 
přijal usnesení a zahájil proti obviněným kárné řízení, kde konstatuje, že byly porušeny 
stanovy § 7 bod 6 „Usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy svazu a chovateli vůbec“.  
Panu Ing. Krůtovi byl vytýkáno tvrzení, že obvinil na jednání ÚV pana předsedu Kotyzu ze 
lži. Bývalé předsedkyni URK bylo vytýkáno, že rozeslala dopis o svém odstoupení a měla 
vyhrožovat při jednání ÚV v souvislosti s nepředložením kontrolovaných materiálů, že 



„pokud to nebude předloženo, budou se divit“, což GS při svém svědectví na Kárném senátu 
označil za jasnou výhružku vůči členům ÚV. 
Ustanovení Stanov ČSCH  uvádí pouze postup podání rezignace, ale nezakazuje své 
stanovisko k rezignaci sdělit členům ČSCH  před VH, která měla být až v listopadu 2014. 
Dne 21.3. 2014 byli p.Lamešová a p.Krůta předvoláni před kárnou komisi jako obvinění a 
p.Kičurová jako svědek zcela neznalí postupu a způsobu jednání Rozhodčí komise. Pozván 
byl i celý ÚV.  

Způsob vedení kárného řízení, které probíhalo neuvěřitelných téměř 8 hodin dle 
předem připraveného a napsaného scénáře,  měl charakter výslechu s  předem připraveným 
závěrem. Nátlakové a tendenční jednání, odejímání slova v okamžiku, kdy odpovědi 
„obviněných“ nekorespondovaly se scénářem,  považujeme za nedůstojné, naprosto 
nepřijatelné a ponižující vůči nám, lidem, kteří svým postojem a zodpovědným plněním své 
funkce chtěli chránit majetek svazu před zbytečnými a  nehospodárnými výdaji. 

  
Advokátní kanceláři je k vysoké hodinové sazbě 2.500,-Kč/ hodina + další paušální částky od 
září 2013 hrazen neadekvátní měsíční paušál ve výši 33.120 Kč za „interní záležitosti“. Tuto  
výši nadbytečných úhrad za právní služby ÚRK opakovaně kritizovala a to před podpisem 
smlouvy ze strany předsedy p. Kotyzy. 
Vzhledem k připravenému scénáři použitému na kárném řízení  a k dalším  informacím se 
domníváme, že advokátních služeb bylo použito i v našem případě.  
 
Jsme přesvědčeni, že je důležitější vydávat finanční prostředky na podporu chovatelství, 
činnost mladých chovatelů a propagaci ČSCH než za zcela neúměrné  plnění kapes právníků, 
jejichž služeb je koneckonců používáno i proti vlastním řadám. 

 
Předseda Kárného senátu p. Uher opakovaně odmítal odpovědět na  základní otázku 

„obviněné“ M.Lamešové „o jaké konkrétní  ustanovení stanov opíráte své tvrzení, že jsem 
jako bývalá předsedkyně ÚRK porušila stanovy, rozesláním dopisu o odstoupení “. P.Uher se 
místo odpovědi na tuto zásadní otázku, od které se mělo odvíjet celé jednání obořil na 
„obviněnou“  aby „vážila slova a svými prohlášeními si neubližovala“.  Naproti tomu GS 
Kabát, který měl být pouze svědkem dostával prostor pro to, aby dlouho hovořil bez 
jakéhokoliv přerušování o záležitostech, které neměly s projednáváním údajného „porušení 
stanov“ nic společného a  návodnými otázkami kladenými panem Uhrem a Hronem vůči GS 
Kabátovi, byly ve skutečnosti projednávány zcela jiné záležitosti než ty, pro které byl Kárný 
senát údajně svolán. Toto bylo pečlivě protokolováno a provázeno vyjádřením předsedy 
Kárného senátu p. Uhrem, že se jedná o „závažnou a rozsáhlou záležitost“, která bude muset 
být řešena i na dalších jednáních. Naproti tomu ačkoli se projednávaly záležitosti, které s věcí 
vůbec nesouvisely, nebylo umožněno „obviněné“ M.Lamešové dát závěrem do zápisu její 
stanovisko, proč nemá důvěru k dnes podané výpovědi panem Kabátem, který opakovaně při 
revizích ÚRK nepodával pravdivé informace a jednání Kárného senátu bylo přerušeno. 

 
Vzhledem k průběhu jednání  se do zápisu ohradil s odkazem na nedůstojnost jednání 

Ing. Krůta. M.Lamešová do zápisu uvedla, že jednání je zaměřeno proti členům ÚRK s cílem 
poškodit hlavně její osobu a písemně pod zápis doplnila, že se dalšího jednání nezúčastní pro 
jeho účelovost a přerušování vyjádření. S tímto se vzhledem ke způsobu vedení jednání 
Kárného senátu ztotožňujeme. 

Z výše uvedených důvodů se domníváme, že předsedou Kotyzou oslovený Kárný senát má 
sloužit k dehonestaci členů ÚRK a zabránit řádnému vyhodnocení listopadové  revizní zprávy 
ze strany ÚV, kde k pochybením došlo jak ze strany p. GS Kabáta, tak ze strany předsedy 
ČSCH Kotyzy. 



Naše vyjádření jsou podložena písemnými protokoly všech 6 vyslýchaných osob ze dne 
21.3.2014. 

Samozřejmě, že coby tříčlenná odstupující ÚRK jsme všichni připraveni osobně vysvětlit na 
Valné hromadě ČSCH dne 21.6.2014 své stanovisko a odstoupení ze svých funkcí ještě 
podáme na VH písemně.  

Jsme si plně vědomi, že je jistě z vaší strany nelehké se orientovat v předkládaných 
informacích a rozhodnout se jak s nimi naložit, nicméně vodítkem pro delegáty by mohlo být 
jednotné stanovisko všech rezignujících členů ÚRK proti rozporuplným usnesením ÚV a 
následných krocích i přetrvávajících sporech mezi GS p.Kabátem a ÚRK současnou i 
minulou. 
 
Marcela Lamešová, odstupující předsedkyně ÚRK v.r. 
Ing.Václav Krůta, odstupující místopředseda ÚRK v.r. 
Dagmar Kičurová, odstupující členka ÚRK v.r. 
 
 
Text otevřeného dopisu byl  schválen dne 30. března 2014. 
 
 
 


