Zápis z jednání Kárné komise Klubu Chovatelů Collií a Sheltií ve věci porušování řádů KCHCS a
ČMKU ze dne 8. 9. 2019
Přítomni: pí. Mlada Svobodová, pí. Šárka Dreslerová, pí. Jitka Gogolínová, p. Miroslav Hruška (KRK)
Jednání bylo zahájeno v 10:00 kdy pozvaná paní Petrášková nebyla přítomna – jednání odloženo do
10:30
10:30 Dle stanov klubu čl. 24 bod. 5 kárné řízení pokračuje bez přítomnosti pí. Petráškové, která se
k jednání, na které byla pozvána doporučeným dopisem, nedostavila.
Pí. Petrášková dne 5. 9. 2019 písemně ukončila členství klubu KCHCS. Kárné řízení však bylo zahájeno
v době, kdy byla pí. Petrášková členem KCHCS.
Jedná se o pokračování kárného řízení, které bylo zahájeno dne 23. 6. 2019 a na žádost pí. Petráškové
bylo přerušeno. Z tohoto jednání byl pí. Petráškovou pořízený zvukový záznam, který přislíbila předat
kárné komisi k dispozici. Tento zvukový záznam však nikomu z kárné komise do dnešního dne
tzn. 8. 9. 2019 i přes urgenci nebyl předán.
K porušení řádů došlo v těchto bodech
1/ Nepředáváním rodokmenů porušila zápisní řád ČMKU čl. IX
3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nedílnou součástí tohoto
jedince.
4. Chovatel je povinen předat podepsaný průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného
odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl průkaz
původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.
2/ Krytí nepřeregistrovaným psem - zápisní řád čl. VII
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI a na
základě platného krycího listu.
Vrh Y EA - Majesteux Area Du Domaine Des Emeraudes x Harriet at Ever After
3/ Otec štěňat byl bonitován 12. 5. 2018 v Chropyni a zde byl zapsán na paní Moniku Bruknerovou a
na ní jako majitelku byl také přeregistrován, ale až po narození vrhu 31. 1. 2019
(vrh byl narozen 4. 12. 2018 a krytí tedy proběhlo 10/2018)
DPK a PK ČMKU byla doložena smlouva o spoluvlastnictví ze dne 1. 9. 2018, která byla dodána až na
urgenci DPK 2. 3. 2019, protože byl podepsán krycí list pouze pí. Petráškovou.
Evidentně tedy změna majitele nebyla zaznamenána v PP psa a ani nebyla nahlášena na DPK a ani na
PK ČMKU min. 6 měsíců
Zde došlo k porušení řádů čl. V
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a
do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu
průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit
chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení (postoupení práva
chovu) psa/feny se dokládá smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení.

Stejně nebyla doložena změna u feny - matky vrhu
Byl doložen rodokmen, kde je zapsána jako majitelka pouze Lucia Nováková a Lenka Petrášková.
Na krycím listu je jako majitel uvedena pouze Lenka Petrášková.
4/ Neoznámení odchování vrhu jinde než u držitele č. VIII
1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí
být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen příslušný chovatelský klub.
Tento bod zápisního řádu, byl porušen opakovaně i u předešlých vrhů, které nebyly odchovány u pí.
Petráškové. O těchto skutečnostech nebyl klub informován.
Na základě dokumentů, které má kárná komise k dispozici, konstatujeme, že k porušování řádů
KCHCS a řádů ČMKU docházelo opakovaně a to i v době, kdy pí. Petrášková působila jako jednatelka
výboru KCHCS . Zároveň shledáváme, že dokumenty nejsou v souladu se stanovami klubu. Viz. Přílohy
Shrnutí:
-

Nepředání rodokmenů kupujícím
Krytí nepřeregistrovaným psem
Nehlášení změn majitelů u chovných jedinců
Neoznámení odchovávání vrhu u jiné osoby než - li je chovatel

Kárná komise vzhledem k rozsahu a závažnosti přestupků, navrhuje pozastavení chovatelské
činnosti pí. Lence Petráškové, včetně pozastavení využití chovných jedinců v jejím vlastnictví či
spoluvlastnictví a až na dobu 2 let.
Tento zápis včetně příloh, bude zaslán na ČMKU.

Zápis ověřil: p. Miroslav Hruška – zástupce KRK KCHCS
Zapsala: Jitka Gogolínová

10. 9. 2019 Výbor Klubu Chovatelů Collií a Sheltií souhlasí s návrhem Kárné komise

