
                                                        Kárná komise WDK  KŘ/ 04 / 2017 

   

 K.L. (čl.č. 872) 

Rozhodnutí o kárném opatření 

      Dne 20.1.2017 jste zaslala administrátorovi chovu KL, kde oznamujete krytí  mezi fenou: 

BUGABOO M.V. (4408/14) a krycím psem Army z B.Z.(4015/12). 

Krytí proběhlo – 13.1.2017 

Platba a KL  zaslány  – 20.1.2017 (v termínu, ale nedoručeny kopie PP obou rodičů) 

Datum vrhu – 19.3.2017 

Hlášení vrhu – 11.4.2017 (termín 28.3.2017, dva týdny po termínu) 

Tímto jste se dopustila přestupku dle ZŘ WDK: 

„5.8 Třetí kopie KL slouží jako hlášení vrhu a odesílá ji chovatel administrátorovi chovu do sedmi 

pracovních dnů po narození vrhu, resp. do 75 dnů od krytí, se zprávou, že fena nezabřezla.“ 

„8.3 Podkladem pro zápis odchovů do plemenné knihy ČMKU je Přihláška k zápisu štěňat, která je 

volně ke stažení na internetových stránkách klubu. Přihláška k zápisu vrhu musí být odeslána na 

plemennou knihu ČMKU nejpozději do 3 měsíců od data vrhu prostřednictvím administrátora chovu. 

Po narození vrhu je chovatel povinen do 7 dnů odeslat administrátorovi chovu vyplněný krycí list. 

Obratem obdrží formulář žádanky o tetovací čísla, který vyplní a sám odešle na ČMKU. Nutné 

podklady pro vystavení PP štěňat a zápisu vrhu do plemenné knihy se odesílají na adresu 

administrátora chovu doporučeně.  

Jsou to:  

Přihláška k zápisu štěňat (ke stažení na www.wdk.cz) - 3x  

Oboustranná kopie průkazu původu feny i psa s potvrzením o přeregistraci - 2x  

Krycí list  

Kopie získaných titulů rodičů  

Pokud se jedná o první vrh, chovatel dokládá kopii přiznaného názvu chovatelské stanice  

V případě prvního a druhého vrhu zašle člen chovatelské komise, který provedl kontrolu vrhu, 

vyplněný formulář o provedené kontrole vrhu  

Pokud byl ke krytí použit zahraniční pes, je nutné doložit doklad o chovnosti v dané zemi - zastřešené 

organizací FCI.“ 

 



Jelikož již při minulých vrzích jste se dopustila podobných přestupků (vrh A,B – poplatek zaplacen po 

termínu a pozdní odeslání KL –promlčeno). Vrh z 8.7.2015 (nezapsán) – KL doručen po termínu.  

To vše svědčí o špatně zvládnuté administraci chovu. Připomínáme, že dle ZŘ WDK: 

„7.6 Chovatel má možnost oslovit kteréhokoliv ze členů chovatelské komise a požádat o radu nebo 

pomoc kdykoli během přípravy na odchov a následnou péči  štěňat po porodu,….“ 

„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.“ 

Kárná komise vám uděluje NAPOMENUTÍ dle stanov WDK (Článek 13. Ustanovení o kárných 

opatřeních) a vzhledem k průběhu předchozích vrhů (úmrtí  štěňat), nařizujeme povinnou kontrolu 

vrhu, provedenou členkou chovatelské komise, u případných  dalších dvou  vrzích (D,E). V případě 

nedodržení tohoto kárného opatření, bude dále  postupováno dle -  13.3.( Kárnými opatřeními jsou 

zejména:  - napomenutí - pozastavení členství - zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných 

jedincích - pozastavení činnosti - vyloučení z 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. 

Vydání tohoto rozhodnutí není časově omezeno. 

Rozdělovník: 

chovatelka 

Výbor klubu WDK 

KK WDK 

Administrátor chovu 

 

V Kateřinicích 17.5.2017                  předseda KK – Sukeníková Jana 

 


