Kárná komise WDK KŘ 02/2018

Ing. Ilona Dubnová
( čl.č. 44)
Věc: Porušení stanov WDK – Rozhodnutí
Dne 24. 3. 2018 na čl. schůzi byly KK předány „podklady k souhrnu porušení stanov WOLFHOUND
klubu ing. Dubnovou“.
Tyto dokumenty byly na schůzi přečteny předsedkyní klubu, následně je KK poslala vám i s výzvou ke
schůzce na den 1. 4. 2018 a následně na 1. 5. 2018. Ani jedné schůzky jste se nezúčastnila.
Stručně k jednotlivým bodům:
1. 4. 4. 2016 – chovatelka vyzvána klubem k testu paternity u dvou náhodných štěňat vrhu „L“
Moonvillage.
- z důvodu opakovaného porušení řádu
- testy chovatelka neprovedla
- porušení Stanov čl. 5.12. plnit usnesení orgánů klubu
2. 27. 10. 2016 – nařízení testu paternity celého vrhu „L“, na základě doporučení ČMKU
- termín 30.11.2016 jste nedodržela
- opět opakované porušení Stanov čl. 5.12.
3. 2. 3. 2017 – pozvána 2x k jednání KK, obě schůzky jste odmítla
- opět odmítá chovatelka spolupráci s dalším z orgánů klubu – KK (St. čl. 5.12.)
4. 3. 3. 2017 – 3 měsíce po termínu doručila Ing. Dubnová výsledky testů
- kontrolou podkladů bylo zjištěno, že nebyla při odběru vzorků ověřena identita otce
a jednoho ze štěňat (vzorky označeny jako neověřené)
23. 3. 2017 – na základě doporučení laboratoře a ČMKU, byla chovatelka vyzvána k opakování
testu u těchto dvou jedinců
- nereaguje – opět nerespektuje St. čl. 5.12.
5. 12. 10. 2017 – chovatelka informuje předsedu o odeslání opakovaných testů
- potvrzena paternita otce
- výsledky tedy dodány více než 10 měsíců po termínu
- opět nerespektuje Stanovy

6. 14. 10. 2017 – čl. schůze odsouhlasila proplacení testů, doložených nákladů s tím, že celková
částka bude krácena o dva opakované testy, neboť jejich opakování nebylo
zapříčiněno klubem WDK.
- chovatelka nesouhlasí, opětovné porušení Stanov – nerespektování rozhodnutí
orgánů klubu – čl. schůze. Zároveň porušila St. čl. 5.16. – Jednat v souladu s posláním,
činností a zájmy klubu.
7. Tím, že Ing. Dubnová nerespektovala rozhodnutí výboru klubu o nařízení testů DNA dvou štěňat,
byl proveden test celého vrhu, poškodila klub nemálo i finančně. Náklady za 12 testů jsou
samozřejmě vyšší, než jen za původně nařízené testy 2 štěňat – porušení St. čl. 5.

Rozhodnutí:
Výbor Klubu WDK využil své pravomoci a přistoupil k rozhodnutí, které je zcela v souladu se ZŘ WDK
a bylo v začátku vedeno v nejmírnější formě – nebylo požadováno prokázání paternity u celého vrhu
a nebyl vysloven zákaz chovu na dané feně. Nejednalo se o KO, ale o dodržování ZŘ WDK. Již
v minulosti vícekrát došlo ze strany chovatelky k mnohým porušením ZŘ, kdy vrhy CHS Moonvillage
neměly včas, či kompletní požadované doklady.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované porušení Stanov, nicméně stále v jedné věci, písemně vás
upozorňujeme – pokud by v budoucnu opět došlo k podobnému jednání z vaší strany (porušení
Stanov či ZŘ), nebo jste jednala v rozporu s posláním, činností či zájmy klubu, můžete být z klubu
vyloučena (v souladu s čl. 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.)

ZASÍLÁME VÁM TÍMTO PÍSEMNOU VÝSTRAHU
(Jednohlasně přijato všemi členy KK)
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.
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.

Rozdělovník:
Ing. Dubnová Ilona
KK

- Jiskrová Petra
- Stejskalová Markéta
- výbor Klubu WDK

V Kateřinicích dne 14. 5. 2018

za KK předseda : Sukeníková Jana

