KK WDK KŘ 06/2018
Mgr. Michaela Rudolecká
(čl. č. 416)
Věc: Podnět k prošetření pochybení u vrhu „J“ Balfama – rozhodnutí
I.
Souhrn:
Podnět podán KK dne 28.12.2018 (jednání byla přerušena, z důvodu oznámení celé kauzy Mgr.
Rudoleckou k ČMKU)
Rodiče vrhu: Gelert Balfama x Feithline Balfama
-

Bonitace feny – 19.3.2016
Přeregistrace feny – 16.1.2018
Krytí – 9.2.2018
Vrh – 9.4.2018

Dle přiloženého KL je fena ve spolumajitelství M. Rudolecké a manželů Procházkových (zadní str. PP
nebyla v době krytí dodána – nešlo ověřit).
Dne 22.2.2018 vás ACH vyzvala k doplnění dokumentů ke krytí (kopii zadní strany PP feny
s vyznačením spolumajitelství, smlouvu o spolumajitelství s uvedením toho, kdo má podpisové právo.
Dále „Potvrzení o provedení DNA profilu“ – potvrzení o odebrání vzorku toto nesplňuje).
1.3.2018 jste jí odpověděla: „Nikde v řádech klubu jsem nenašla nic, co by bylo oporou pro tvou
žádost a nepřeji si být obtěžována tvými výmysly, jimiž se mě ustavičně snažíš šikanovat. Ještě by
bylo fajn, když bys mi sdělila jaký bod ZŘ jsem porušila.“
Porušení:
ZŘ WDK 2.4 Každá změna v držení chovného jedince musí být do 15 dnů oznámena písemně
administrátorovi chovu a plemenné knize ČMKU.
ČMKU vás mailem dne 28.2.2018 vyzvala ke „sladění majitelů“ v PP s tím, že smlouvu musí podepsat
oba manželé uvedení v PP. Odpověděla jste jim mailem 1.3.2018, ale k 24.1.2019 odpovídá p.
Truksová ACH, že kopii PP ani dohodu o chov. právu k dispozici pořád nemá.
Porušení:
ZŘ ČMKU 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.
V.8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým
právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
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.
VI.5.Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub.

ZŘ WDK: 8.4 Administrátor chovu má právo vyžadovat doklady potřebné k zápisu vrhu jako takové,
aby je mohl předat k vyřízení Plemenné knize. Má právo odmítnout dokumentaci, která je špatně
čitelná, neúplná, nevhodně nebo nedbale vyplněná.

Dne 7.8.2019 nám na náš dotaz ČMKU zasílá:
a) Písemnou dohodu o spolumajitelství, ale bez udání data změny, kdy k této dohodě došlo.
b) Kopii zadní str. PP, kde jste se jako majitelka zapsala 28.1.2018.
II.
Paralelně s touto kauzou byla řešena i bonitace vašich fen Arduinae a Kate (dne 17.3.2018). Již vaší
kárnou žalobou „O předběžné opatření“ týden před bonitací jste vlastně nepřímo přiznala, že nemáte
v úmyslu všechny podklady k bonitaci doložit. Tyto doklady dle BŘ samozřejmě dodány nebyly.
Nedošlo tudíž k dokončení procesu uchovnění, z důvodu nedodání „Potvrzení o provedeném DNA
profilu“.
Porušení:
BŔ 1.8. -K přihlášce na bonitaci musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu, DNA
profilu (v té době : Potvrzení o provedeném vyšetření DNA profilu) a vyšetření srdce, popř. jiných
povinných vyšetřeních odsouhlasených ČS (viz. Příloha k chovatelskému, zápisnímu a bonitačnímu
řádu WDK) – jinak nebude přihláška přijata.
BŘ 2.3 Porušením výše uvedených ustanovení Bonitačního řádu WDK se chovatel nebo majitel
vystavuje disciplinárnímu řízení. Povinná vyšetření nutná k uchovnění jedince: K přihlášce k bonitaci
je povinné majitelem feny/psa doložit DNA profil budoucího chovného jedince, vyhotoveného u
akreditované laboratoře v České republice. Dále je třeba k přihlášce na bonitaci přiložit doklad o
vyšetření srdce, a to včetně vyšetření tzv. dopplerem. V případě jedinců, kteří byli uchovněni před
zavedením povinného DNA profilu a povinného vyšetření srdce, bude toto dodáno chovatelem
nejpozději s krycím listem a dalšími náležitostmi (viz ZŘ) před dalším krytím.

Změna řádů platná od 1.1.2018. Krytí proběhlo 9.2.2018. Tudíž bylo nutno přiložit ke KL
k tomuto krytí všechny potřebné a schválené doklady.

Fena Kate : v PP razítko Genservisu z 15.2.2018. V mailu z 14.3.2018 vedoucí laboratoře Mgr. K.
Rosenbergová uvedla, že tato laboratoř akreditací nedisponuje a že otisk razítka je pouze
informativní potvrzení o odebraném vzorku. Výbor klubu tedy poté jednal s touto laboratoří a
výsledkem bylo vyhotovení nových „Protokolů DNA“ pod hlavičkou akreditované lab. Agrogenomiky
Brno. Tyto protokoly obsahovaly pak všechny náležitosti, které zmiňuje „Metodika“ pro zápis
potvrzení paternity do PP (dle ČMKU). Majitelé psů, kterých se tato situace týkala, tento „Protokol“
poskytli s hlášením o krytí (kromě Mgr. Rudolecké) a klub vše bez námitek přijal.
Porušení:
ZŘ ČMKU 6. Úřední zápisy, změny a doplňky do průkazu původu smí provádět pouze příslušná
pracoviště plemenné knihy ČMKU.
7. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci
(plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a pověření
pracovníci sekretariátu ČMKU) kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám.

V souvislosti s krytím vrhu „J“ Balfama (9.2.2018) a nedokončenou bonitací fen (17.3.2018):
-

DNA profily byly doručeny mailem 15.6.2018 (více než 4 měs. po krytí a 3 měs. po bonitaci).

Do dnešního dne nebyl chovatelkou ( v rámci řešení vydání PP k vrhu „J“, či dokončení procesu
uchovnění fen) udělen souhlas s použitím DNA profilů. Pouze vaše nařčení ACH a předsedkyně WDK
ze zamlčení těchto dokumentů. Tvrdila jste, že testy DNA předala administrátorce chovu p.
Slapničková, která toto ale důrazně popřela. Poté jste tvrdila, že je předala p. Veselá bez vašeho
souhlasu a činovníci spolku je zamlčují. KK není známo, které DNA profily měly být součástí tohoto
mailu.
ZŘ a BŘ říkají: Všechny podklady administrátorovi ch. dodá MAJITEL psa nejdéle s KL (či přihláškou
k bonitaci). Nikdo jiný zde jmenovaný není.
Obrátila jste se tedy na ČMKU:
-

-

V zápise z jednání KCHZ z 3.7.2019: „Komise ověřila, že podklady pro vystavení PP byly
chovatelkou zaslány v kopiích na ČMKU. PK ČMKU vystaví PP pro předmětný vrh ihned,
jakmile klub dodá originál přihlášky k zápisu štěňat. Prohřešky chovatelky vůči normativům
WDK je nutno řešit kázeňsky v rámci klubu“. Testy však opět klubu nebyly doručeny.
Další schůzka z jednání ČMKU 12.9.2019 – váš právní zástupce byl opět vyzván k doložení
podkladů, které měl prokazatelně u sebe. Sdělil však, že po poradě s klientkou bude zaslání
podkladů chov. klubu dořešeno. Byl tedy uložen další termín do 25.9.2019, do kterého však
klub opět žádnou formou neobdržel požadovaný dokument.

KK považuje vaše stížnosti za neopodstatněné a především nezakládající se na pravdě. Šíříte
nepravdivé informace o stavu průběhu šetření KK a ČMKU.
Podklady k vydání PP k vrhu „J“ nebyly předány PK ČMKU ne vinou klubu, ale vinou majitelky CHS
Balfama , Mgr. Rudoleckou.
Porušení:
ZŘ 8.3. Nutné podklady pro vystavení PP štěňat a zápisu vrhu do plemenné knihy se odesílají na
adresu administrátora chovu doporučeně. Jsou to -mimo jiné – Potvrzení o vyhotovení DNA
profilu (pokud nebyl doložen u bonitace). Celý podrobný postup administrativy spojené s chovem
popisuje „Metodika administrace chovu irského vlkodava“, která je volně ke stažení na webu
WDK a jejíž případná aktualizace je v kompetenci výboru WDK dle bodu 1.3 Zápisního řádu. Tento
postup je závazný pro všechny chovatele – členy i nečleny WDK.
ZŔ 8.5 Chovatel je povinen zaslat kompletní dokumentaci nutnou k zápisu štěňat
administrátorovi chovu do 10 týdnů věku vrhu. Administrátor chovu je povinen odeslat
kompletní dokumentaci nutnou k zápisu štěňat do Plemenné knihy ČMKU do 7 pracovních dnů
od obdržení kompletní dokumentace od chovatele.
ZŘ ČMKU II.8. Chovatelský servis klubu je poskytován na základě členství v klubu nebo smlouvy
uzavřené mezi chovatelem a klubem. Jedná se např. o: - Uchovňování jedinců způsobem
stanoveným řády klubu.

Dlouhodobě jste nekomunikovala s ACH. S KK probíhala komunikace pouze neustálými návrhy
výzev a kárných žalob prostřednictvím vašeho právního zástupce. Vždy jsme vám na ně

odpovídaly. Neustále jsme vás žádaly o doložení chybějících dokladů, které jste urputně odmítala
dodat. Tyto žaloby byly plné osobního napadání, lží, překrucování daných pravidel ZŘ a BŘ WDK i
ČMKU.
Pokud vás KK vyzvala k doložení jakýchkoliv dokumentů, bylo nám sděleno, že jste vše již doložila
ACH a KK je tedy nebudete zasílat. Avšak stále jste nás žádala, abychom tuto věc projednaly a
rozhodly (nejlépe podle vás, protože neustále jste nám podsouvala jak máme případy
vyhodnotit).
Porušení:
St. - 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
5.17. Respektovat etický kodex chovatele
ZŘ ČMKU 1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu ČMKU chovatelem nebo majitelem
(držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

III.
Vaše další přestupky řešené KK:
__________________________
1.
Dne 22.10.2018 byl předán KK „Podnět k prošetření pochybení u vrhu „H“.
Bylo s vámi zahájeno KŘ 05/2018, které skončilo „NAPOMENUTÍM“.
Souhrn:
a) Pozdní doručení „Přihlášky k zápisu št.“ – po tříměsíční lhůtě pro doložení podkladů
k vystavení PP. Bez data, kdy byl vrh označen a bez č. čipů.
b) Porušení ZŘ 7.7. – označení štˇ. dle chovatelkou udaného data proběhlo v 19.tém dni jejich
věku, nikoliv nejdříve ve věku 6 týdnů, jak ukládal v té době platný ZŘ.
c) St. 5.10. – dodržovat St. a ost. předpisy klubu.
d) ZŘ 8.3. – (přihláška k zápisu šť. odeslána 109 dnů od data vrhu)
e) ZŘ 8.5. – (zpoždění více jak měsíc)

Byla jste vyzvána k vyjádření, ale nevyužila jste toho. Podnět k prošetření i rozhodnutí jste si
osobně převzala a podepsala. Odvolání nebylo podáno.

2.
V polovině roku 2017 jste obvinila výbor klubu WDK, že jednal a navrhl vaše vyloučení z klubu. Toto
se ukázalo jako nepravdivé obvinění z vaší strany. Ani tehdy a ani k dnešnímu dni nikdo z výboru
klubu takový návrh ke KK nepodal.

3.
KŘ 04/2019:
a) Ve vašem dopise ze dne 4.12.2019 jste obvinila předsedkyni klubu. Kdy dva členové výboru,
kteří údajně měli rezignovat na své funkce ve výboru a za toto měli být předsedkyní vydíráni.
KK oslovila oba členy, kteří toto obratem rezolutně popřeli.
b) Dále jste nerespektovala rozhodnutí ČS, která přijala usnesení, dle kterého jste se měla
omluvit chovatelkám, které jste ve svých žalobách urážela. O tomto ČS rozhodla již
opakovaně, ale k dnešnímu dni nebyla z vaší strany žádná omluva zaslána.
Omluva: - je běžný komunikační akt mezi slušnými lidmi, z nichž jeden pochybil.
-

- sdělení vyjadřující lítost nad vykonaným činem
- tvrzení vysvětlující důvody předchozího jednání se špatnými důsledky

Porušení:
St. 7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu.
5.12. Plnit usnesení orgánů klubu
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.

Toto řízení bylo již druhé, kdy se jednalo o opakované porušení stanov. KK je ukončila
rozhodnutím, kdy vám byla zaslána „PÍSEMNÁ VÝSTRAHA“.
IV.

Pokud jste s něčím (ohledně dokládání nutných dokumentů) nesouhlasila, měla jste využít
některou z možností:
Práva a povinnosti řádného člena WDKŘádný člen má právo:
5.1. Podílet se na činnosti klubu v souladu s pravidly klubu, využívat všech výhod a služeb klubu.

5.2. Volit členy orgánů klubu a být do nich volen.
5.3. Účastnit se členských schůzí s právem navrhovat doplnění programu, právem hlasovacím a
právem diskutovat ke každému bodu programu, účastnit se jednání výboru klubu bez práva
zasahovat do jednání. O eventuálním vystoupení člena před výborem rozhodne na základě jeho
žádosti výbor.
5.4. Podávat návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy ke všem orgánům klubu a žádat jejich
vyjádření.

Dle OZ:
§ 233(2) Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku,
kdy se stane členem spolku.

St. WDK 3.1. Členem klubu se může stát každý zletilý občan ČR i jiného státu, který souhlasí se
Stanovami WDK a předpisy na ně navazujícími.

Domníváme se, že jste celou situaci vyvolala záměrně s cílem poškodit klub jako takový.
Majitelům štěňat opakovaně sdělujete, že chyba je na straně klubu, že čl. výboru záměrně
zamlčují zaslané dokumenty (což lze jistě lehce dokázat ze strany chovatelky předložením pošt.
doručenek, kde je potvrzeno převzetí dokumentů klubem) a výbor klubu se dle vašich slov
z nějakého neznámého důvodu snaží vaši CHS „šikanovat“.
Zbytečně protahujete registraci PP štěňat vašeho vrhu. Majitele si berete jako rukojmí k vydírání
výboru klubu WDK. Jen na okraj - z ústního jednání s majiteli štěňat je zřejmé, že i jejich kupní
smlouvy nejsou tak úplně v pořádku.
Průběžně jsme my i ACH musely odpovídat na stížnosti majitelů vašich štěňat, kteří byli nespokojeni
už v průběhu návštěv ve vaší CHS v souvislosti s péčí o štěňata, tak později jako majitelé, kdy si
stěžovali na nečinnost a nekomunikaci z vaší strany, s nedodržením smlouvy o prodeji štěňat (zaplatili
si za štěńátka s PP).

V.
Konečné rozhodnutí Kárné komise:

Za několikanásobné porušení stanov a řádů vám již bylo uděleno NAPOMENUTÍ a PÍSEMNÁ
VÝSTRAHA.
Pokud chovatelka s takovou intenzitou a vědomě porušuje předpisy, odmítá se přizpůsobit
pravidlům schváleným ČS, nemá v klubu co dělat.

Kárná komise se rozhodla jednomyslně :
1) vás VYLOUČIT Z KLUBU WDK
dle St. 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.
Vyloučenému členu bude zároveň zastaveno poskytování chovatelského servisu na dobu
neurčitou do doby, než CHOVATELKA Mgr. M. Rudolecká dodá osobně klubu WDK:
Chybějící podklady k vrhu „J“ – Potvrzení o provedeném testu DNA (nebo samotný test DNA)
matky vrhu Feithline , případně další chybějící doklady tak, aby bylo zdárně dokončeno vydání PP
všem štěňatům zmíněného vrhu. Informace o chybějících dokladech vám jistě ráda zodpoví ACH.
Po splnění tohoto můžete opět klub WDK požádat o sepsání smlouvy „O poskytnutí chov. servisu
nečlenovi“ za těchto předem daných podmínek:
1. Smlouva bude sepsána vždy jen na konkrétní krytí ( konkrétní pes x fena), hlášené předem.
2. Před krytím musíte doložit klubu všechny dokumenty (dle platného ZŘ a BŘ) potřebné ke
KL. Po kontrole a odsouhlasení těchto dokumentů ACH, může proběhnout samotné krytí.
V případě nejasností se můžete obrátit na ACH, který vám jistě poradí jak postupovat.

Rozhodnutí ohledně dodání chybějících dokladů klubu WDK , vedoucích k dokončení bonitace fen
Kate a Arduinae ze dne 17.3.2018 ( Potvrzení o provedeném testu DNA ,nebo samotný test DNA,
případně další chybějící doklady tak, aby byla zdárně bonitace dokončena ), ponechá KK na
majitelce CHS Balfama. Je v jejím zájmu, aby byla bonitace zdárně dokončena.

ST.13.2. Uložení kárného opatření spadá výlučně do působnosti kárné komise klubu.
13.3. Kárnými opatřeními jsou zejména:…………….tato formulace umožňuje KK rozhodnout dle
vlastního vědomí a svědomí.

§ 239(1) Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil
povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva
se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

St. 4.5. Člen může být vyloučen z klubu z těchto důvodů: - pro závažné porušení stanov klubu a
návazných předpisů - pro závažné porušení řádu FCI, ČMKU - pro opětovné porušení členských

povinností nebo tehdy, pokud člen přes písemnou výstrahu jedná v rozporu s posláním, činností
nebo zájmy klubu.
Při rozhodování o KO jsme myslely hlavně na podvedené majitele štěňat vrhu „J“ a na to, aby se
tato situace již neopakovala.
Kvůli vaší malichernosti jste nemyslela na štěňata a jejich majitele. Přivodila jste jim spoustu
starostí. Každý chovatel, kterému jde o prospěch jeho psů, by toto nedopustil a nedržel by je jako
rukojmí. Pokud jste chtěla upozornit na chyby v řádech, šlo by to určitě jednodušeji. Jde zde jen o
lidský přístup. Majitelům štěńat jste sebrala možnost vystavovat své psy, zúčastňovat se akcí, při
kterých je PP nutností. Vzala jste jim skoro dva roky radosti, kterou si mohli se svými psy na
akcích užívat. Tím, že by neměli pro své psy dostat PP, tím jim způsobíte i možnou finanční újmu
v podobě nemožnosti použít své psy v chovu. Každý chovatel by měl mít na paměti právě zájmy
svého odchovu a jejich majitelů. Měl by udělat vše pro to, aby noví majitelé měli ke svým psům i
PP, neboť ten je jejich nedílnou součástí. Bohužel jedinou překážkou je chovatelka sama, protože
nedodala klubu potřebné dokumenty, ani po výzvě zástupců ČMKU na schůzce, kdy je měl váš
právní zástupce fyzicky u sebe, ale odmítl je poskytnout.

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. O jeho náležitostech platí obdobné to, co je uvedeno v ustanovení
čl. 13.9. těchto stanov. Vydání tohoto rozhodnutí není časově omezeno.

Rozdělovník:
Právní zástupce chovatelky Mgr. O. Pecák
KK
Výbor WDK

V Kateřinicích 26.12.2019

za KK předseda – Sukeníková jana

St. 13.9. Rozhodnutí podepisuje předseda kárné komise klubu.

