
                                                          Kárná komise WDK KŘ/08/2017     

 

                                                                                                                 K.V. (nečlen) 

 

Rozhodnutí o kárném opatření 

 

Vážený pane, 

Dne 7.7.2017 jste uzavřel „Smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu nečlenu WDK“. 

Krytí – 13.7.2017 ( BYRON Wallmia Bohemia x DRUCILLA Acnayma )                        

KL odeslán – 18.7.2017 ( v termínu) 

Poplatek za krytí – odeslán po upozornění ACH 10.8.2017- po termínu 

3.KL nedodán – oznámeno mailem 14.9.2017 

 

Tímto jste se dopustil 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. 

Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu chovateli – nečlenu WDK: 

IV.Povinnosti chovatele: Pro poskytnutí výše uvedeného servisu je chovatel povinen: 

b) Před krytím vyplnit krycí listy ( ke stažení na www.wdk.cz případně na požádání zašle administrátor 

chovu) a uhradit poplatek za krytí dle ceníku WDK. 

c) Do sedmi dnů po úspěšném nakrytí musí být zaslán administrátorovi chovu vyplněný a potvrzený 

krycí list spolu s kopií dokladu o uhrazení poplatku za krytí. 

VI. Vzájemná ustanovení: 

 a) Chovatel se zavazuje dodržovat  Zápisní a Chovatelský řád WDK, Zápisní řád ČMKU a Řád ochrany 

zvířat při chovu psů. 

 

Kárná komise vám uděluje (jednohlasně) NAPOMENUTÍ dle stanov WDK:   

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. 

 

Pokud by se v budoucnu jednalo o opakované porušení, bude postupováno dle ostatních bodů článku 

13. Ustanovení o kárných opatřeních. 

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: 

chovatel 

Kárná komise – předseda – Sukeníková Jana 

Člen KK – Jiskrová Petra 

Člen KK – Stejskalová Markéta 

 

V Kateřinicích dne 28.11.2017 


