Kárná komise WDK KŘ/05/2018
Chovatelka……………….
(čl.č. …)
Rozhodnutí o kárném opatření – prošetření pochybení u vrhu H ………..

Dne 22.10.2018 byl KK předán „Podnět k prošetření pochybení u vrhu H, CHS …………., nar. ………“.
Dle mailové komunikace mezi předchozím ACH V. Jestřábovou a chovatelkou ………………, byla
doručena Přihláška k zápisu štěňat 6.2.2017. Dne 8.2.2017 chovatelka upozorněna mailem na
nedostatky ( chybějící č. čipů, datum označení vrhu). V odpovědi ten samý den chovatelka uvedla
datum označení vrhu čipem 14.11.2016 a totéž datum dopsala vl. rukou dne 11.2.2017 na Přihlášku k
ZČ. Čísla čipů byla ten samý den 11.2.2017 (den konání čl. schůze WDK) doplněna rukou maj. CHS
…………….. do Přihlášky k ZŠ.
Po předání agendy novému administrátorovi byla Přihláška k zápisu štěňat vrhu H ………….. ihned
odeslána doporučeně 1. pracovní den , tj. 13.2.2017 na pracoviště Plemenné knihy ČMKU – předem
ještě telefonicky oznámeno p. Truksové a po dohodě byl tento vrh ještě zanesen do seznamu vrhů za
rok 2016, nebuď již bylo po termínu uzávěrky a tzv. „vypadl ze seznamu“.
Souhrn ACH:
1. Pozdní doručení Přihlášky k zápisu štěňat ACH – po 3-měs. lhůtě pro doložení podkladů k vystavení
PP. Bez data, kdy byl vrh označen a bez č. čipů (doplněno ručně chovatelkou 11.2.2017).
2. Porušení ZŘ platného od r. 2012, bod 7.7. – označení štěňat dle chovatelkou udaného data
proběhlo ve věku 3 týdnů, nikoliv nejdříve ve věku 6 týdnů, jak ukládal v té době platný ZŘ , (nová
směrnice ČMKU z 05/2017 a nový ZŘ WDK platný od 10/2017 povoluje označení vrhu čipem ve věku
4 týdnů věku).

Stanovisko KK:
Kárná komise vám uděluje

NAPOMENUTÍ

dle stanov WDK:

Odůvodnění:
Mezi povinnosti řádného člena klubu patří zejména:
St. 5.10. Dodržovat Stanovy a ost. vnitřní předpisy klubu.
V tomto případě byl porušen Z.Ř.:

- 7.7. (viz výše „Souhrn ACH“ bod 2.

Označení čipem proběhlo v 19.tém dni věku štěňat.
- 8.3. Podkladem pro zápis odchovů do plemenné knihy ČMKU je Přihláška k zápisu štěňat. Přihláška k
zápisu vrhu musí být odeslána na plemennou knihu ČMKU nejpozději do 3 měsíců od data vrhu
prostřednictvím administrátora chovu. Tento postup je závazný pro všechny chovatele – členy i
nečleny WDK.

V tomto případě 109 dnů od data vrhu.
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.
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.

Chovatelka měla povinnost odeslat ACH kompletní dokumentaci
nutnou k zápisu štěňat do 4.1.2017. Odeslala ji však s více jak měsíčním
zpožděním (6.2.2017).

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.
13.4. Napomenutí může být uloženo za méně závažné porušení ustanovení výše citovaných
předpisů atd. a bude zveřejněno na webových stránkách klubu.
13.9. O kárných opatřeních rozhoduje kárná komise klubu. K jednání přizve kárná komise klubu
dotyčného člena klubu, který se kárného provinění dopustil.

Chovatelka byla KK vyzvána, zda se chce k případu vyjádřit, něco doplnit. Buď
písemně prostřednictvím pošty, e-mailu, případně osobní schůzka se členy
KK. V uloženém termínu tohoto nevyužila.

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
Kárná komise WDK

V Kateřinicích dne 7.11.2018

předseda KK – Sukeníková Jana

