
                                                      Kárná komise WDK KŘ 04/2018 

 

                                                                                                                              V.I. (čl.č. 229) 

Věc:  Nechtěné krytí v CHS S……. – rozhodnutí: 

 

    Dne 23.7.2018 byl předán KK podnět k šetření v záležitosti nechtěného krytí v CHS S….., maj. I. V. 

Zpráva ACH: 

„ Vážené členky Kárné komise, dle rozhodnutí výboru WDK ze dne 23.6.2018 v Otradicích Vám 

předávám podnět k šetření v záležitosti nechtěného krytí v chovatelské stanici S….., maj. p. I. V.  Dne 

16.5. 2018 kontaktovala paní I.V. předsedkyni WDK a následně i administrátora chovu s tím, že v její 

chs S…… došlo k nechtěnému nakrytí feny Neuschwanstein ….. bez jejího vědomí, v době, kdy byla na 

hlídání spolu s dalšími psy paní I.V. u přítelkyně. Důvodem hlídání psů byl vážný zdravotní stav jiné 

feny této chovatelky po chirurgickém zákroku (později následně uhynula). To, že je fena Noelle březí, 

chovatelka zjistila náhodou při návštěvě u MVDr. Scheera, kde byla vyšetřovat srdce jiných psů ze své 

smečky. USG vyšetření však místo srdečních problémů ukázalo vysoký stupeň březosti feny. Ihned po 

tomto zjištění o celé záležitosti informovala paní I.V. výše zmíněné zástupce klubu a domluvila se na 

dalším postupu. Protože v době nechtěného nakrytí byla fena ve společnosti dalších 3 samců, nebyla 

chovatelka schopná určit, který ze psů je otcem. KL byl proto vyplněn se jmény všech 3 

potencionálních otců, 2 z nich ( Magh Itha´s…. a RAY S…..) byli uchovněni, 3. pes Sapwood‘s LAST ….  

uchovněn v době nakrytí nebyl (k uchovnění došlo následně dne 23.6.2018 v Otradicích). Chovatelka 

administrátorovi chovu neprodleně dodala vyšetření srdce i DNA profily všech 3 psů i feny, poplatek 

za krytí byl odeslán na účet klubu 16.5.2018. Dne 25.5.2018 fena Noelle porodila císařským řezem 4 

živá štěňata (1p/3f), 2 štěňata (f) se narodila mrtvá. Ihned po narození štěňat podstoupila fena Noelle 

kastraci. Chovatelka neplánovala další využití feny v chovu, po odhárání měla být fena dle chovatelky 

vykastrována ( vrh měla fena v říjnu 2017). Dne 27.5.2018 byla fena i se štěňaty umístěna do péče p. 

V.S. (chs Stříbrný …..), neboť paní I.V. dne 28.5.2018 podstoupila plánovaný ortopedický zákrok. O 

všech těchto okolnostech byl klub předem informován. Chovatelka souhlasila s tím, že ihned po 

identifikaci (očipování) štěňat bude celému vrhu stanovena parentita k určení otce či otců. 

Certifikáty, které chovatelka dne 2.7.2018 poskytla klubu mailem, jednoznačně určili jediného otce 

celého vrhu E S……– psa Magh Itha´……. Vydání PP k vrhu E S….. proto nic nebránilo. Chovatelka paní 

I.V. celou dobu aktivně s klubem spolupracovala na předem dohodnutém postupu, o všech 

událostech neprodleně informovala telefonicky či mailem zástupce klubu (předsedkyně + 

administrátor), celou záležitost následně zveřejnila i na svém FB profilu. Všechny podklady k vrhu 

(Krycí list, kopie rodokmenů, DNA profily všech psů i následná parentita štěňat, vyšetření srdce, 

chovnost psa Sapwood´s …..  ze dne 23.6.2018) jsou uloženy u administrátora chovu WDK. 

 Mail ze dne 2.7.2018 od paní I. V.:           Zdravím!!! Zasílám výsledky DNA všech 4 mých štěňat vrhu E 

S……, který nebyl vůbec plánován a kdy se stala nehoda, o které jsem se dověděla při pravidelném 

vyšetření srdce mé feny, kterou nemám u sebe doma v Brně. U všech 4 byl potvrzen jako jediný otec 

Magh Itha'……. Omlouvám se za nepříjemnost, která nevznikla sice mou vinou, ale bohužel vznikla u 

mé feny a tak jsem se snažila maximálně tuto nepříjemnost co nejrychleji napravit a vyřešit. Děkuji za 



pochopení a věřte, že je mi velmi nepříjemné tuto záležitost řešit. Doufám, že přihlédnete k mé snaze 

vše pravdivě a rychle vyřešit. I.V., chs S……. 

 Dne 7.7.2018 byla předsedkyní klubu paní I.V. zaslána odpověď v tomto znění:                           Vážená  

paní I.V., potvrzujeme doručení výsledků testů ověření rodičovství u čtyřech štěňat E S…….  Podklady 

a informace, které byly WDK chovatelkou poskytnuty, budou zpracovány do zprávy, kterou 

administrátor chovu předá členům kárné komise.  

Souhrn výboru WDK:     

  Chovatelka ve chvíli, kdy zjistila stav věci, kontaktovala předsedkyni klubu WDK a administrátora 

chovu, o celé věci a jejích okolnostech je podrobně informovala, respektovala doporučení postupu a 

postupovala v souladu s nimi. V odpovídajícím věku štěňat vrhu E S……. doložila testy parentity všech 

čtyř štěňat. 

 E.T. předsedkyně WOLFHOUND klubu, z.s.“ 

 

Stanovisko KK: 

 

 
Původně jsme se rozhodly udělit peněžitou pokutu za nechtěné nakrytí feny (Noelle) 
ve výši 3000,- kč a za krytí psem (Thor) ve výši 3000,-kč /pův. 3 potenciální otcové/.  

U případu jsme přihlédly k okolnostem, že se jednalo o neúmyslné provinění. Oba 
dva jedinci (matka x otec) byli uchovněni a je to první provinění tohoto typu jak u 
feny, tak i u psa. Dále jsme vzaly v úvahu, že chovatelka postupovala dle pokynů 
ACH - testy DNA, vyšetření srdce, respektovala doporučení postupu (u všech tří 
potenciálních otců doložit vyšetření srdce a profily DNA a narozeným štěňatům v 
odpovídajícím věku provést  testy parentity. Vzhledem k tomu, že chovatelka  sama 
ihned provedla testy DNA profilu ověření rodičovství všech narozených štěňat - rozdíl 
mezi  výši KO a testy u štěńat činí zhruba 2000,- kč (6000,-.pokuta - 4000,-.testy). 
 Z tohoto důvodu  uzavíráme tento případ –  
 
udělením pokuty ve výši 2000,- a „Podmíněným  zákazem chovatelské činnosti na 
dobu 1 roku“. 
 
 
 
 
(částka je splatná nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet klubu 
WDK). 
 
 
 
Odůvodnění: 
 



Každý chovatel je zodpovědný za plánování svých vrhů, má znát řády klubu WDK a 
ČMKU. 

ZŘ ČMKU, čl.VII / 7 - Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen 

toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa 

není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání 

průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v případě jiného 

neplánovaného krytí řeší příslušný chovatelský klub individuálně. V případě schválení registrace vrhu 

je postup následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil matky, potencionálních 

otců, všech narozených štěňat a nechat vyhodnotit paternitu. Tyto dokumenty je nutné přiložit k 

přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem klubu. 

 Při rozhodnutí o KO jsme přihlédly k tomu, že byl porušen ZŘ WDK 4.4.-  „Pauza mezi 

krytím, ze kterého fena zabřezla  musí být minimálně 10 měsíců. Před každým krytím feny se 

doporučuje kontrola veterinárním lékařem“, ale nebyl porušen Řád ochrany zvířat při chovu psů, 

„Podmínky pro chovné psy a feny“ ČMKU – čl. 8c)“ maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za 

období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně, ideální počet je jeden vrh ročně“.  

V souladu s čl. 4.5.ZŘ...by měl být případ řešen 18ti měsíčním zákazem chov. 
činnosti pro danou fenu, ale chovatelka již nepočítala s využitím feny v chovu a tak 
byla fena vykastrována.  
Dle 13.3. Stanov - Kárnými opatřeními jsou ZEJMÉNA:..............+ další,( které KK 
shledá jako adekvátní ,v tomto případě – pokuta s podmíněným zákazem činnosti). 
 
 
 
Poučení: 
 
St. WDK 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 28.8.2018                                     Předseda KK – Sukeníková  Jana 
 
 
 
  
 
 


