Kárná komise WDK KŘ/01/2018
V.E. čl.č. 863

Rozhodnutí o kárném opatření – pozdní odeslání podkladů k vystavení PP

Vážená paní V.,
dne 14.7.2017 jste odeslala administrátorovi chovu WDK krycí list, kde oznamujete krytí vrhu „C“ M.
A.
-Krytí proběhlo dne 9.7.2017.
-Krycí list odeslán 14.7.2017 (v termínu).
-Vrh dne 7.9.2017.
-3.KL odeslán 12.9.2017 (v termínu).
- podklady k vystavení PP jste odeslala 21.12.2017. – termín k odeslání: 30.11.2017 + 7 dní
kompletace administrátora – 7.12.2017 (3 týdny po termínu).
Tímto jste se dopustila přestupku dle Zápisního řádu WDK:
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.
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
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.

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.
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