
                                                            Kárná komise WDK  KŘ/01/2017 

                                                                                                             Ing. Ilona Dubnová (čl. č. 44) 

 

Rozhodnutí o kárném opatření 

        Dne 11. 2. 2017 jsme obdrželi na ČS k projednání dokumenty, týkající se Vašeho opakovaného 

porušování řádů WDK. Jelikož záhy rezignovala jedna členka KK na svoji funkci (dle sdělení právníka, 

mohla KK pokračovat dál ve své práci) rozhodla se KK pokračovat až po dovolení třetího člena na ČS,  

dne 14. 10. 2017. 

Tato porušení se týkala: 

1. Vrhu I, J, K, L Moonwillage 

 

I – krytí 29. 4. 2013 

- Vrh narozen 26. 6. 2013 

- Doklady nebyly KK dohledány 

 

J – Krytí 1. 3. 2014 

- KL odeslán 21. 3. 2014 – po termínu 

- KL zaplacen 17. 3. 2014 – po termínu 

 

K – Krytí 21. 1. 2015 

- KL odeslán 11. 3. 2015 – po termínu 

- KL zaplacen 4. 3. 2015 – po termínu 

- Vrh – 23. 3. 2015 

- přihlášky k zápisu štěňat odeslány 7. 7. 2015 – po termínu 

- žádanky o tet. č. nebyly chovatelkou vyzvednuty a byly vráceny zpět administrátorce 

- neuvedeny pravdivé údaje o místě svého pobytu a odchovu štěňat (stanovy klubu 5.12.) 

 

L – krytí 14. 11. 2015 

- KL odeslán pouze elektronicky, nedoložen PP krycího psa (ten byl v tomto případě zároveň 

dokladem o chovnosti psa v dané zemi – Dánsko). Ten zaslán opět pouze elektronicky  

2. 12. 2015. 

- Vrh narozen 12. 1. 2016 

- přihláška vrhu (termín 21. 1. 2016) zaslána 4. 5. 2016 – po termínu 

Administrátorkou chovu WDK byly veškeré podklady k tomuto vrhu přesto odeslány na ČMKU ve 

stanovených termínech a navíc bez jakýchkoliv podmínek. 

Byl zde porušen ZŘ : 

 

5.1 Správně vyplněný a potvrzený krycí list je jedním ze základních dokumentů, nutných k tomu, 

aby narozeným štěňatům byly vystaveny průkazy původu. 

 



 

5.6 Vybraný pes, vypsaný v krycím listu, chovaný a zapsaný v zahraničních plemenných knihách 

členů FCI musí v den krytí splňovat všechny podmínky nutné pro zařazení do chovu v dané zemi. 

Veškeré potřebné dokumenty je povinen doložit majitel chovné feny spolu s potvrzenými krycími 

listy. Bez těchto potvrzení není možno vystavit štěňatům průkazy původu. O podmínkách zařazení 

do chovu v dané zemi se předem informujte na ČMKU. Vyžádejte si potvrzení o zařazení do chovu 

od majitele krycího psa ještě před plánovanou cestou na krytí a zkontrolujte, že pes je uchovněn 

organizací, která je akceptována FCI. 

 

5.7 Chovatel odesílá ihned po posledním překrytí administrátorovi chovu dvě kopie krycího listu. 

Maximální lhůta pro odeslání krycích listů je sedm pracovních dnů po posledním překrytí. 

KL posílejte raději DOPORUČENĚ. Nebude-li krycí list včas odeslán, bude krytí považováno za 

nechtěné a dle toho také postihováno. 

 

4.5 Nechtěné nakrytí bude postihováno 18-ti měsíčním zákazem chovatelské činnosti pro danou 

fenu (počítáno od data pravděpodobného nakrytí). Vystavení PP štěňatům je podmíněno 

ověřením paternity. 

 

- Dle našeho mínění výbor WDK postupoval správně, i když velmi mírně (prvotní nařízení 

paternity u dvou štěňat, vzhledem k bodu ZŘ 5.7. a následně  4.5.).  

- Chovatelka na výzvu k testům paternity dvou náhodně vybraných štěňat nijak nereagovala. 

Z následné komunikace mezi ČMKU a výborem WDK vyplynul dle  platných předpisů test 

paternity celého vrhu. 

- Výsledky testů chovatelka dodala, ovšem laboratoří nebyl potvrzen identit odběru vzorku otce 

vrhu. Byl tedy nařízen druhý odběr vzorku otce s tím, že musí být dodržena předepsaná 

„Metodika pro odběr vzorků dle ČMKU“ (laboratoří potvrzena identita odběrů všech jedinců). 

- Nové výsledky testu byly doručeny výboru WDK. 

- Ve věci doložení paternity vrhu L Moonwillage již rozhodl nejvyšší orgán klubu – ČS dne  

14. 10. 2017. 

- Dne 9. 6. 2015 (skoro půl roku před krytím vrhu „L“) bylo na webových stránkách klubu 

zveřejněno toto upozornění: 

Vážení chovatelé, majitelé chovných fen, 

v souvislosti s pozdě odesílanými krycími listy po uskutečněném 
krytí  upozorňujeme, že od 8. 6. 2015 bude při nedodržení termínu odeslání KL 
do 7 pracovních dnů po krytí vyžadováno prokázání paternity u celého vrhu. KL 
je možno odeslat i elektronicky, ve vyjímečných případech, kdy je chovatel např. 
v zahraničí, může informovat admina chovu i telefonicky s následným zasláním 
KL po příjezdu domů. 

2. Účast chovatelky na coursingovém závodu 28. 3. 2015 Medlánecký sysel v Brně. V té 
době měla vrh K Moonwillage, nar. 23. 3. 2015, štěňatům bylo tedy 5 dní. Přesto a 
navzdory chladnému počasí je ing. Dubnová měla po celý den i s jejich matkou s sebou 
v autě.  

3. Dne 25. 7. 2015 se ing. Dubnová účastnila dalšího coursingového závodu – Rejvíz, Zlaté 
Hory. Přestože v té době panovaly velmi vysoké teploty (jak je patrné ze zprávy o tomto 



závodě), chovatelka s sebou měla kromě svých závodících psů také osmiletou fenu-
kardiačku, která zde zkolabovala a uhynula (doklad k tomuto případu je rovněž 
k dispozici).  

Stanovisko KK k bodům 2 a 3: 

Jsme přesvědčeni, že ačkoliv toto chování není v přímém střetu s řády ČMKU, je minimálně 
neetické a neslučuje se, naopak je v rozporu, s etickým kodexem chovatele. 

Bohužel, již uplynula doba dvou let a případ je promlčen. 

Stanovisko KK k bodu 1: 

Chovatelka opakovaně zasílá KL, krycí poplatky, přihlášky k zápisu štěňat po termínu daném ZŘ 
klubu. 

To svědčí o špatně zvládnuté administraci chovu. 

Vrh I – promlčen (uběhla doba dvou let) 

       J – promlčen 

       K – promlčen 

 L - KL neodeslán včas poštou – po termínu 
    - nedoložen včas PP krycího psa – po termínu 
    - zaslání přihlášky vrhu – po termínu 

 

Kárná komise vám uděluje NAPOMENUTÍ dle stanov WDK: 

(Jednohlasně přijato všemi členy KK) 

Článek 13. Ustanovení o kárných opatřeních  

13.1.   Porušení ustanovení stanov, jiných předpisů a přijatých usnesení orgánů klubu či 
povinností z nich vyplývajících může mít za následek kárné opatření uložené ve smyslu těchto 
stanov.  

13.2.   Uložení kárného opatření spadá výlučně do působnosti kárné komise klubu.  

13.3.    Kárnými opatřeními jsou zejména:  
-           napomenutí  
-           pozastavení členství  
-           zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích  
-           pozastavení činnosti  
-           vyloučení z klubu. 



13.4.   Napomenutí může být uloženo za méně závažné porušení ustanovení výše citovaných 
předpisů atd. a bude zveřejněno na webových stránkách klubu. 

 

Poučení: 

13. 10.  Proti rozhodnutí může být podáno odvolání k rukám předsedy klubu, a to ve lhůtě 15 dnů 
ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. O odvolání rozhoduje členská 
schůze, a to s konečnou platností. Rozhodnutí se doručí dotyčnému členu do vlastních rukou a 
nabývá účinnosti doručením. 

Rozdělovník: 

Ing. Dubnová Ilona 

KK  - Jiskrová Petra 
- Stejskalová Markéta 

V Kateřinicích dne 1. 11. 2017               předseda KK – Sukeníková Jana 


