
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 12:00 kdy pozvaná paní Hornová (Kulawiak) nebyla přítomna – jednání odloženo do 12:30 

12:30 Dle stanov klubu čl. 24 bod. 5 kárné řízení pokračuje bez přítomnosti pí. Hornové, která se k jednání, na které 

byla pozvána, doporučeným dopisem, nedostavila. 

paní Libuše Hornová  odchovala vrh Z vom Schnappi Schnapp na feně Aikon Aqarella Bohemica narozen dne 4. 4. 

2010 bez povolení prodloužení chovnosti feny. Vrh se narodil 30. 1. 2019, tedy v obě kdy feně bylo bez 3 měsíců 9 

let. 

  

Fena měla celkem 4 vrhy. Tento vrh je pátý. Celkem měla fena 13 

štěňat, v tomto posledním vrhu byla štěňata 2. 

  

28. 08. 2013 :: Otec: Knight of the Night Chancy Remus  

06. 07. 2015 :: Otec: Drak Moravské srdce 

30. 08. 2016 :: Otec: Coach Carter Maralumi  

12. 04. 2017 :: Otec: Lexaurin von Schnappi Schnapp  

30. 01. 2019 :: Otec: Knight of the Night Chancy Remus  

Klub souhlasil s vydáním průkazů původu pro tento vrh a následně zahájil kárné řízení. 

V tomto případě byl porušený zápisní řád KCHCS  č. IV bod 5 a zápisní řád ČMKU 

5. U fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření 

zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Výjimku může 

povolit výbor Klubu u kvalitního a zdravého jedince na jedno zabřeznutí. O výjimku požádá chovatel písemně 

přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí. Žádost zašle předsedovi Klubu s veterinárním osvědčením o 

zdravotním stavu feny a k zamýšlenému krytí bez nadměrných rizik. Při vyřízení žádosti výbor Klubu je povinen 

respektovat případné záporné stanovisko veterináře k tomuto krytí. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše 

uvedených potvrzení, a to jeden vrh do věku feny 9. let. (Např. Fena narozená 1. ledna 2011 smí být po udělení 

požadovaných povolení naposledy kryta 1. ledna 2020). 

 

Vzhledem k tomu, že v roce 2017 již došlo k přestupku proti chovatelskému a zápisnímu řádu a bylo za tento 

přestupek uděleno napomenutí, navrhuje kárná komise pozastavení chovatelské činnosti, včetně pozastavení 

využití chovných jedinců v jejím vlastnictví či spoluvlastnictví a to na dobu až 1 rok. 

Tento zápis 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 

 

 


