Kárná komise WDK KŘ 09/2017

Koštányová Lucie (čl. č. 872)
Rozhodnutí o kárném opatření:

1. Za porušení uloženého Kárného opatření KŘ 04/2017 ze dne 17. 5. 2017.
Bylo vám uděleno NAPOMENUTÍ dle stanov WDK (čl. 13 Ustanovení o kárných opatřeních). KK vám
nařídila povinnou kontrolu vrhu u případných dalších vrhů (D, E).
Tuto kontrolu vrhu „D“ jste neprovedla, čímž jste porušila předchozí uložené KO.
Záp. řád 7. 6 Chovatel má možnost oslovit kteréhokoliv ze členů chovatelské komise a požádat o
radu nebo pomoc kdykoli během přípravy na odchov a odchovu štěňat, případně má možnost
požádat o kontrolu vrhu. V případě dvou prvních vrhů chovatele je kontrola vrhu členem chovatelské
komise povinná. Kontrola musí být provedena do 10 dnů, nejpozději však do 14 dnů po narození
štěňat.
2. Za možné zanedbání péče o fenu při porodu.
Dne 16. 11. 2017 byl doručen e-mail (a následně i dopis) předsedkyni klubu WDK p. Trčalové, se
žádostí o prověření postupu u porodu a následné péči po porodu u vrhu „D“ Moravia Victory,
chovatelky Lucie Koštányové. KK tuto žádost obdržela dne 20. 11. 2017.
Z lékařské zprávy Veterinární kliniky LIFE s.r.o. Havířov, kterou jste KK poskytla a následných schůzek
s MVDr. Polákem vyplývá následující:
Fena: Cookie Cake Mavis Castle (nar. 22. 4. 2013)
Anamnéza: (29. 9. 2017, 12:00h)
Protrahovaný porod, trvající déle než 24 h. Zůstávají 3 štěňata v dutině břišní. Doma porozeno 6
štěňat (nelze s jistotou zjistit). Lékař doporučil císařský řez, majitelka odmítla indikovanou léčbu. Je
poučena, že pokud nedojde do 5-6 hodin k vypuzení všech štěňat, má se dostavit s fenou k provedení
císařského řezu.
30. 9. 2017 – fena stále rodí, doma porozeny 2 štěňata. Majitelka feny ráno cís. řez stále odmítá. Ve
večerních hodinách masivní krvácení z rodidel, proveden cís. řez, nález 1 štěněte bez srdeční akce.
Následné kontroly 1., 2., 3., 4. 10. 2017. Dne 6. 10. se měla dostavit s fenou na kontrolu, na kterou již
nedorazila. Celkový počet štěňat se nám nepodařilo zjistit, snad 9-10, živých zůstalo: 3. Chovatelka
v 3. KL neuvedla počet mrtvě narozených štěňat. V minulosti byly tyto skutečnosti chovatelkou
uvedeny také nepravdivě.

Závěr: Neposkytla jste rychlou a odpovídající péči feně při porodu, zbytečně porod odmítnutím cís.
řezu protahovala, nedostavila se na všechny kontroly předepsané lékařem. Tímto jste způsobila feně
zbytečnou bolest, trápení a úhyn štěňat.
7.1 Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení, rovněž o celý vrh až do
prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdárný vývin. Pokud nemůže mít z vážných důvodů v této
době fenu ve vlastní péči, oznámí administrátorovi chovu adresu, kde se fena s vrhem nachází.
7.5 O narození štěňat je chovatel povinen do 7 dnů podat písemnou zprávu administrátorovi
chovu - odesláním třetí kopie KL. Zpráva obsahuje: počet celkem narozených štěňat, mrtvě
narozených štěňat, ponechaných štěňat a pohlaví.
7.9 Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který
neodpovídá obtížnosti porodu, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V
případě nutnosti je chovatel povinen zajistit odbornou veterinární pomoc.

3. Dále bylo zjištěno, že jedno štěně - pes, byl prodán 16. 11. 2017 na Slovensko i přesto, že odběr
štěněte od matky byl možný nejdříve 24. 11. 2017. Pejsek nebyl označen čipem ani tetováním.

7.4 Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 56 dnů.
7.7 Před zápisem proběhne povinné tetování nebo čipování vrhu veterinárním lékařem,
které může být provedeno nejdříve ve stáří čtyř týdnů (čipování) nebo šesti týdnu (tetování) štěněte
(viz Směrnice ČMKU 137/05/17). Celý vrh musí být označen jednotně. V případě čipování musí být do
Přihlášky k zápisu štěňat vepsána jak čísla zápisová (tetovací), tak čísla čipová – vlepenou
samolepkou. Přihláška k zápisu štěňat je vždy originál, datum a razítko veterinárního lékaře, který
tetování nebo čipování štěňat provedl, je její nedílnou součástí.
Závěr: Nejasnosti s vyplněním „Žádanky k zápisu štěňat“ – to patří do kompetence administrátora
chovu.

Kárná komise vám uděluje dle stanov WDK (čl. 13 Ustanovení o kárných opatřeních):
POZASTAVENÍ ČINNOSTI na dobu dvou let, za porušení ustanovení závažnějšího charakteru, za
opakované porušení v oblasti chovatelské.
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.
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V Kateřinicích 4. 1. 2018

předseda KK – Sukeníková Jana

