
 
 

                                                           Kárná komise WDK  KŘ/07/2017 

                                                                                                            T. CH. (nečlen) 

 

Rozhodnutí o kárném opatření 

 

V tomto měsíci (11/2017) byly KK doručeny kompletní podklady od Administrátorky chovu WDK 

k vašemu vrhu „C“ P. OF MY D.: 

Krytí proběhlo ve dnech 3. a 5.10. 2016 

Vrh – 3.12.2016 

- chybí doklad o zaplacení krycího poplatku (platba dohledána, tudíž uhrazena) 

- k 2.3.2017 – přihláška k zápisu štěňat chovatelem stále nedodána. 

24.3.2017 – odeslána pouze 1x přihláška k zápisu štěňat. Chybí PP obou rodičů i smlouva o 

spolumajitelství. Chovatel telefonicky upozorněn 28.3.2017 na nedostatky.  

6.4.2017 – stále chybí podklady k odeslání na ČMKU. 

10.8.2017 – jste odeslal doklady potřebné k vystavení rodokmenů  až v den, kdy se na KK telefonicky 

obrátila o pomoc majitelka jednoho z vašich štěńat. 

15.8.2017 – byly podklady k vystavení PP štěňatům odeslány administrátorem na ČMKU. 

Při kontrole dokladů vašeho vrhu „B“ jsme zjistili: 

Krytí -11. a 13.6.2015 – poplatek i KL odeslán po termínu 

Vrh – 17.8.2015  - doklad o odeslání nenalezen 

Kontrola vrhu – 9.10.2015 – provedena skoro po dvou měsících od porodu 

4.12.2015 – odeslána administrátorovi chovu přihláška k zápisu štěňat – po termínu 

Tímto jste se dopustil opakovaného přestupku dle Zápisního řádu WDK: 

5.1 Správně vyplněný a potvrzený krycí list je jedním ze základních dokumentů, nutných k tomu, aby 

narozeným štěňatům byly vystaveny průkazy původu. 

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. 



 
 

Byla s vámi uzavřena „Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu chovateli – nečlenu WDK“, kdy 

v době trvání smlouvy se na chovatele hledí, jako na člena. 

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. 

 d) Do sedmi dnů po narození štěňat musí být administrátorovi chovu odeslána 3. strana tiskopisu 

krycího listu, s počty narozených štěňat a jejich pohlaví . Na základě hlášení vrhu obdrží od 

administrátora chovu Žádanku o registrační čísla. 

 e) Žádanka o registrační čísla musí být vyplněna a zaslána na plemennou knihu ČMKU ve 3. až 4. 

týdnu věku štěňat. 

 g) 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 narození vrhu štěňat, a to prostřednictvím 

administrátora chovu. Nutné podklady pro vystavení PP štěňat a zápisu vrhu do plemenné knihy se 

odesílají na adresu administrátora chovu doporučeně. 

VI. Vzájemná ustanovení:  

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

zvířat při chovu psů. 

 

Závěr: 

Jelikož jste se dopustil podobných přestupků opakovaně (vrh B, C), to vše svědčí o špatně zvládnuté 

administraci chovu. Nereagoval jste ani na opakovaná upozornění a žádosti administrátorky chovu.  

Kárná komise jednohlasně rozhodla: neuzavřít po dobu 2 (dvou) let s vámi novou „Smlouvu o 

poskytnutí chovatelského servisu chovateli – nečlenu WDK“ a  ani vás po stejnou dobu přijmout jako 

řádného člena 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. 

13.5. Pozastavení členství může být uloženo za opakované méně závažné porušení, a to nejdéle na 

dobu dvou let. Po dobu pozastavení členství je nahlíženo na člena, jemuž bylo toto kárné opatření 

uděleno, jako na nečlena WDK. 

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 

Výbor klubu WDK 

 

KK předseda – Sukeníková Jana 

Člen – Jiskrová Petra 

Člen – Stejskalová Markéta 

V Kateřinicích dne 28.11.2017 

 


