
                                                           Kárná komise WDK     KŘ 03/2018 

                                                                                                                               Ing. Ilona Dubnová (čl. č. 44) 

Věc:  Přestupky  CHS Moonwillage, maj. I. Dubnová - Rozhodnutí 

 

Dne 13.6.2018 bylo KK předáno vyjádření ACH: 

Vážená p. předsedkyně a členky kárné komise. 

Předkládám Vám souhrn několika na sebe navazujících i souběžných přestupků k posouzení, které se 

uskutečnily od začátku r. 2018 v souvislosti s administrací chovu, ale nejen jí. 

DARK Mystic´s Marauder x INDAH Moonvillage  

"N" Moonvillage - Kl odeslán 4.12.2017 (v řádném termínu)- umělá inseminace  3.12.2017. 

Dne 11.2.2018 zaslala chovatelka  3.KL s oznámením o narození 2 mrtvých štěňat. Na můj dotaz, zda 

bude vrh zapsán do PK odpověděla 26.2., že nikoliv. Zároveň uvedla, že fenu v době porodu (5.2.2018 

–  65.den od inseminace) již nevlastnila, a že majitelem je nečlen WDK. Jeho jméno i adresu odmítla 

poskytnout, stejně jako kopii PP, Smlouvu o zapůjčení/převodu březí feny či Smlouvu o 

spolumajitelství/ , případně další náležitosti, na které byla upozorněna administrátorem v mailu 

taktéž 26.2.2018 (po konzultaci s PK ČMKU). Upozornění se vztahovalo též na povinnost nahlášení 

změny majitelů minimálně všech chovných jedinců dle ZŘ WDK i ČMKU do 15-ti dnů. Více v mailové 

komunikaci administrátor vs. ing. Dubnová. 

Souběžně s touto událostí jsem se snažila zjistit od matrikářky klubu, kolik psů dle RK na rok 2018 ing. 

Dubnová vlastní. Výsledek – k 31.1.2018 uvedla, že není majitelkou žádného vlkodava, což potvrdila 

mailem. Paradoxně v době předpokládaného porodu feny  Indah Moonvillage byla po oba dva dny 

viděna na MVP Brno (3.+ 4.2.2018) v kruhu i mimo něj se svými psy (které v tu dobu již neměli být v 

jejím vlastnictví). Ano, lze namítnout, že vlastnictví psů se mohlo změnit kdykoliv v mezidobí, bohužel 

ani tato případná změna nebyla nahlášena ani administrátorovi ani matrikáři WDK do dnešního dne – 

27.3.2018.  

Následně dne 10.3.2018 ing. Dubnová přihlásila 2 psy (Maxipes Fík a Marco Polo Moonvillage) na 

svod mladých a 1 fenu na bonitaci (Lollobrigida Moonvillage) pod svým jménem a vlastnictvím, dle 

kopie PP od 5.3.2018. Předchozí převod na jiného majitele dle těchto kopií PP proběhl 16.1.2018. 

Přihlášky i kopie PP jsou přiloženy. 

Dne 20.3.2018 ohlásila ing. Dubnová krytí (inseminaci) feny Haduwik Moonvillage (provedeno dne 

11.3.2018), opakované změny majitelství jsou shodné jako u 3 výše popsaných psů. 

Dle mého názoru se jedná o opakované porušení ZŘ WDK i ČMKU – nedoložení povinných smluv 

týkající se převodu/zapůjčení březí feny a změny v majitelství psů (Maxipes Fík, Marco Polo, 

Lollobrigida) v době 16.1. – 5.3.2018 a dále feny Haduwik 16.1.-5.3.- do dnešního dne (27.3.2018) a 

dále porušení stanov WDK. 

 



Shrnutí: 

10.7.2018 – vám bylo odesláno oznámení o zahájení řízení u KK. 

28.7.2018 – na tento den jsme vám nabídly schůzku s KK, které jste se opět nezúčastnila. 

8.8.2018 – jste zaslala KK dopis, kde reagujete na  toto KŘ. Je zarážející, že vy, která se již několikrát 

vyjádřila, že všechny písemnosti musí probíhat formou doporučené korespondence, jste tento dopis 

odeslala e-mailem. Ihned jej vložila na své FB stránky (se jménem a adresou členky KK), ale již 

neumožnila žádnou další komunikaci. 

KK cituje z dopisu vyjádření chovatelky I. Dubnové:  

1/“přestupky v administraci chovu u vrhu N CHS Moonwillage v období 16.1.2018 až 5.3.2018“ 

neexistují…..důkaz: od 16.1.2018 až do 5.3.2018 nebyla fena v majetku majitelky CHS Moonwillage.“ 

Vyjádření  KK:            Zř.čmku V/13 .       V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k 

chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze 

spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii 

příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu příslušného plemene. 

V/4       Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu 

původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního 

originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení 

oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení 

(postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i 

pro zapůjčení. 

V/6       V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata 

zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti 

plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské 

stanice. Při 

převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na 

předepsaném  formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo 

darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se 

zápisem vrhu. 

I. Dubnová :   

2/ „neposkytnutí  jména  nového majitele a jeho adresy ACH, tj. spolku WDK. Tímto dosahuje blbost 

předkladatelky návrhu na KO vrcholu. Jak chcete v dnešní době, abych WDK poskytla osobní údaje 

nového majitele, bez jeho souhlasu? A nejedná se o GDPR, zákon o ochraně os. dat existuje už od 

roku 2000.“          



Vyjádření  KK: Zř čmku V/4 (viz výše) 

Zř WDK 2.4 Každá změna v držení chovného jedince musí být do 15 dnů oznámena písemně 

administrátorovi chovu a plemenné knize ČMKU - týká se i zapůjčení chovné feny nebo 

plemeníka do zahraničí. Úhyn psa či feny je majitel povinen do 15 dnů oznámit 

administrátorovi chovu, v případě chovných jedinců i plemenné knize ČMKU. 

 

Stanovy WDK 5.15. Hlásit výboru klubu všechny změny související s členstvím, zejména změnu 

jména nebo adresy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala. Hlásit změny u svých 

psů – 

-změnu majitele, vznik/zánik spolumajitelství a další. U změn ve spolumajitelství doručit I 

potřebné dokumenty. 

I.Dubnová: 

3/ „neposkytnutí kopie PP (se zaznamenaným převodem)ACH. PP je součástí psa a dle čmku se musí 

PP předat novému majiteli současně se psem. Tak je logické, že po uskutečněné a do PP 

zaznamenané změně a jeho předání novému majiteli, jsem neměla z čeho udělat kopii PP a tím jsem 

nemohla splnit přání ACH. A i kdybych tuto kopii měla, bez souhlasu nového majitele bych ji nemohla 

poskytnout třetí osobě.  

Vyjádření  KK:   Zř čmku V/4 (viz výše) 

I.Dubnová: 

4/ a 5/ „neposkytnutí kopie Smlouvy o spoluvlastnictví nebo o zapůjčení feny. Nic takového se 

neuzavíralo. 

6/ „neposkytnutí kopie Smlouvy o převodu březí feny. Nic takového se neuzavíralo. „ 

Vyjádření  KK:    Zř čmku V/6 (viz výše bod 1/) 

Fena INDAH – krytí 3.12.2017, ale od 16.1.2018 není v majetku chovatelky. Březí  fena tedy byla 

převedena na nového majitele bez uzavření „Smlouvy o převodu březí feny“. 

I. Dubnová: 

7/ „neposkytnutí kopie Dohody o zapůjčení feny. Nic takového se neuzavíralo.“ 

8/ „porušení bodu 2.4.,2.5.(převod březí feny jen povoluje) a 2.6.zř WDK (je irelevantní – pro členy KK 

česky: bezvýznamný) . Všechny tyto body se týkají majitele psa a zároveň člena spolku WDK. Takže 

vám znovu připomínám, že od 16.1.2018 jsem nebyla majitelem uvedené feny a dalších psů a tím se 

mě uvedené body a z nich plynoucí povinnosti netýkají.  



9/ „nahlášení převodu psů ze mě na nového majitele, vlastně došlo při vyplňování reg. karty 2018 a 

nahlášení bylo v rozsahu, který mě současné zákony dovolují (zákon o ochr. os.údajů, obch. dohoda), 

navíc to bylo 15.den, takže v termínu dle zř.“ 

Vyjádření  KK: 

Zř WDK 2.4   Každá změna v držení chovného jedince musí být do 15 dnů oznámena písemně 

administrátorovi chovu a plemenné knize ČMKU - týká se i zapůjčení chovné feny nebo 

plemeníka do zahraničí. Úhyn psa či feny je majitel povinen do 15 dnů oznámit 

administrátorovi chovu, v případě chovných jedinců i plemenné knize ČMKU. 

 

I.Dubnová: 

10/ „nahlášení znovunabytí psů Maxipes Fík, Marco Polo, Lollobrigida a Haduwik, proběhlo mou 

osobou v termínu do 15.dnů od změny vlastnictví, formou zaslání kopie PP přímo ACH. U prvních tří 

psů spolu s přihláškou na svod/bonitaci. U Haduwik spolu s KL. 

Vyjádření  KK: 

Tyto úkony byly: přihlášení psů ke svodu/bonitaci, oznámení krytí, ALE NE oficiální oznámení o 

opětovném převodu chovných jedinců. 

 

Dne 10.3.2018 – I. Dubnová oznámila ACH: 

„Jako představitel zastupující nějakou skupinu lidí – spolek – nemáš nárok: 

1. na jakoukoliv převodní smlouvu, pokud v ní nefiguruje spolek jako strana zainteresovaná. 

Maximálně máš právo na smlouvy týkající se chovu( Dohodu o zapůjčení feny nebo na Smlouvu o 

poskytnutí chov. servisu chovateli-nečlenu WDK. Ale tady se předpokládá spolupráce všech stran a ta 

je dobrovolná).  

2. nutit mě, abych ti bez souhlasu třetí osoby poskytla os. údaje třetí os.“ 

A za tím si stojím: 

a/ smlouva převodní – je interní záležitostí zainteresovaných stran a s jejich uveřejněním nebo jejím 

poskytnutím třetí os. musí souhlasit všechny zainteresované str. Pokud spolek (nebo jednotlivé os.) 

mě budou nadále chtít trestat, že jsem nezveřejnila soukr. listinu, která není nijak důležitá pro chov 

IW v Čechách, dopouští se spolek(nebo jednotlivé os.)navádění k trestnému činu ve 

spolupachatelství.  

b/ smlouva převodní může být uzavřena i ústně. 

Vyjádření KK:  

zř. WDK 2.4 Každá změna v držení chovného jedince musí být do 15 dnů oznámena písemně 



administrátorovi chovu a plemenné knize ČMKU - týká se i zapůjčení chovné feny nebo 

plemeníka do zahraničí. Úhyn psa či feny je majitel povinen do 15 dnů oznámit 

administrátorovi chovu, v případě chovných jedinců i plemenné knize ČMKU. 

c/ spolek (NĚJAKÁ ZÁJMOVÁ BANDA POMATENCŮ) nemůže na svém členovi, navíc pod pohrůžkou 

trestání, požadovat poskytnutí os. údajů třetí os., navíc nečlena. Pokud spolek nadále bude trvat na 

tom, že jsem povinna mu poskytnout tyto údaje a tím porušit zákon o ochr. os údajů, lze tuto snahu 

definovat jako vydírání, ve spolupachatelství. 

 

Vyjádření KK: 

S chovatelkou byly vedeny již 3 KO –  

1. KŘ/01/2017 – opakované zasílání KL, krycích poplatků  a  přihlášek k zápisu štěňat  po termínu 

daném ZŘ klubu. Špatně zvládnutá administrace chovu (což je u této  dlouholeté chovatelky 

s podivem). 

-Byla pozvána na 2 schůzky, které odmítla. Nepodala  odvolání. 

-U ostatních bodů KŘ již uplynula doba dvou let a proto tyto byly promlčeny. 

-KK uložila chovatelce NAPOMENUTÍ. 

2. KŘ/02/2018 – souhrn porušení stanov WDK.  

-Vyzvána klubem k testu paternity u dvou náhodně vybraných štěňat vrhu „L“ Moonwillage (z důvodu 

opakovaného porušení řádu), testy chovatelka neprovedla. Porušila Stanovy 5.12. 

-Později nařízeny testy paternity celého vrhu  „L“ na základě doporučení ČMKU. Termín nedodržela. 

Opět porušení Stanov.  

-Byla pozvána na 2 schůzky s KK, které odmítla (odmítá opět opakovaně spolupráci s dalším z orgánů 

klubu).  

-Po zpožděném doručení výsledků testů  bylo zjištěno, že nebyla při odběru vzorků ověřena identita 

otce a jednoho ze štěňat. Na základě doporučení laboratoře a ČMKU, byla chovatelka vyzvána 

k opakování testu u těchto dvou jedinců. Nereagovala a opět nerespektovala St. Čl. 5.12. 

-Po více než 10ti měsících odesílá opakované výsledky testů, kdy byla potvrzena paternita otce. Čl. 

schůze odsouhlasila jejich proplacení s tím, že celková částka bude krácena o dva opakované testy, 

neboť  jejich opakování nebylo zapříčiněno klubem WDK. Chovatelka nesouhlasí a tím opětovně 

nerespektuje rozhodnutí orgánu klubu – členské schůze.  Tím, že nerespektovala rozhodnutí výboru 

klubu o nařízení testů DNA dvou štěňat, byl proveden test celého vrhu a tím poškodila klub nemálo i 

finančně. Náklady za 12 testů byly samozřejmě vyšší, než jen za původně nařízené testy dvou štěňat.  

KK uložila    PÍSEMNOU VÝSTRAHU – pokud by v budoucnu opět došlo k podobnému jednání z vaší 

strany, nebo jste jednala v rozporu s posláním, činností či zájmy klubu, můžete být z klubu vyloučena.  



3. KŘ 03/2018 – další přestupky v souvislosti s administrací chovu, ale nejen jí (viz v úvodu).  

V dopise z 15.3.2017 uvádíte: „…až bude dovolen třetí člen, ráda se zúčastním jednání KK. Neboť je 

logické, že i třetí (nově zvolený) člen KK má právo se seznámit se stížností a vyslechnout si moje 

vyjádření. 

Vyjádření  KK:  

 5x vás KK pozvala na schůzku. Všechny návrhy jste odmítla, neměla jste zájem se vyjádřit  ani kdy 

byl dovolen třetí člen KK. 

 

Rozhodnutí KK: 

 

Byly porušeny tyto předpisy: 

ZŘ WDK - 2.4 Každá změna v držení chovného jedince musí být do 15 dnů oznámena písemně 

administrátorovi chovu a plemenné knize ČMKU - týká se i zapůjčení chovné feny. 

2.5. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v 

chovatelské stanici nového majitele nebo držitele feny a pokud není stanoveno jinak, převádí 

se na něj všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. 

2.8 WDK je oprávněn kontrolovat, v jakých podmínkách - ustájení, zacházení, výživa, 

hygiena - jsou chovní jedinci a v jakém zdravotním stavu, dále jaké podmínky má chovatel 

pro odchov štěňat (což při neoznámení jména majitele a místa pobytu štěňat, nelze). 

7.1 Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení, rovněž o celý vrh až do 

prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdárný vývin. 

Pokud nemůže mít z vážných důvodů v této době fenu ve vlastní péči, oznámí 

administrátorovi chovu adresu, kde se fena s vrhem nachází. 

Stejná povinnost se vztahuje i na majitele v případě odchovu na cizí chovatelskou stanici. 

A současně Stanovy WDK –  

Mezi povinnosti řádného člena klubu patří zejména: 

5.10. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy klubu. 

5.11. Dodržovat předpisy FCI, ČMKU a předpisy související s ochranou zvířat. 

5.12. Plnit usnesení orgánů klubu. 



5.15. Hlásit výboru klubu všechny změny související s členstvím, zejména změnu jména nebo 

adresy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala. Hlásit změny u svých psů – 

změnu majitele, vznik/zánik spolumajitelství a další. U změn ve spolumajitelství doručit I 

potřebné dokumenty. 

 5.16. Jednat v souladu s posláním, činností a zájmy klubu 

A současně ZŘ ČMKU: 

V/2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného 

jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou 

smlouvou. 

V/ 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu 

původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního 

originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení 

oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení 

(postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i 

pro zapůjčení. 

V/ 6. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána 

v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z 

krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Převod 

vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí 

předem klub souhlasit se zápisem vrhu.  

V/ 9. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu 

chovatelský klub ve spolupráci s majitelem. 

VIII/ 1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, 

musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen příslušný chovatelský klub. 

Také Občanský zákoník, Pododdíl 2, Spolek,§233/2 

 – Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se 

stane členem spolku. 

 

Ing. Dubnová opakovaně ve svých veřejně dostupných FB příspěvcích zpochybňuje práci orgánů 

klubu, nerespektuje jejich rozhodnutí ani klub samotný.  



 

Některá její vyjádření: 

  – „…mě je absolutně jedno, zda torzo KK něco řeší nebo neřeší.“ 

22.5.2018 – „…KK se ztrapnila ve svém rozhodnutí. 

                       …toto vše by jste se dozvěděly, kdyby jste nebyly….(nechám na každém, ať si doplní dle 

svého) 

8.8.2018 - …irelevantní( pro KK česky: bezvýznamný) 

„…Sakra, kdyby jste mě neměly, tak nemáte co dělat, že jo holubičky?“ 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nerespektuje usnesení orgánů klubu. Opakovaně porušuje Stanovy 

klubu, ZŘ ČMKU i klubu WDK. Veřejně se negativně vyjadřuje o klubu samotném a zpochybňuje 

veškerou činnost i rozhodnutí orgánů klubu. Z těchto důvodů jsme si položily otázku, proč setrvává 

v klubu, ke kterému evidentně nemá kladný vztah? V chovatelské činnosti může pokračovat i mimo 

tento klub. V rozhodnutí KO 02/2018 byla chovatelka upozorněna na možnost vyloučení při dalším 

pochybení. 

 

V souladu s čl. 13.8. Stanov, vás             VYLUČUJEME           z klubu WDK. Nadále se na vás bude 

nahlížet jako na nečlena WDK,       NEBUDE      vám zastaveno poskytování chovatelského servisu pro 

nečleny. 

 

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. 

13.8. Vyloučení z klubu – člen může být z klubu vyloučen v případě opakovaného 

porušení stanov, jiných předpisů a přijatých usnesení orgánů klubu či povinností z nich 

vyplývajících, předpisů ČMKU, FCI, stejně jako předpisů a řádů souvisejících s ochranou 

zvířat, nebo i v případě jednorázového, ale velmi závažného porušení těchto předpisů, nebo 

pro opětovné porušení členských povinností nebo tehdy, pokud člen přes písemnou 

výstrahu jedná v rozporu s posláním, činností nebo zájmy klubu. 



 

Poučení: 

 

13.10. Proti rozhodnutí může být podáno odvolání k rukám předsedy:  PhDr. Trčalová Ester, 

763 14  Zlín 12, Štípská  505       

 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. O jeho náležitostech platí obdobné to, co je uvedeno v 

ustanovení čl. 13.9. těchto stanov. Vydání tohoto rozhodnutí není časově omezeno. 

 

Rozdělovník: 

Ing. Dubnová Ilona 

Výbor klubu WDK 

KK – Jiskrová Petra, Stejskalová Markéta 

 

V Kateřinicích dne 4.9.2018                                 za KK předseda:       Sukeníková Jana 

 

 

 

 


