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Věc: Vyjádření ke kontrolnímu zjištění KVS
Zaslaný dopis obsahuje značné nepřesnosti, které se pokusím uvést na pravou míru.
1) Členkou klubu BCCCZ jsem byla od založení klubu do konce roku 2002 a od února roku 2011
dodnes. Některá nechtěná krytí a narození štěňat proběhla v době, kdy jsem nebyla členkou
klubu BCCCZ.
2) Živnostenské oprávnění pro chov zvířat a jejich výcvik opravdu vlastním. Vedle tohoto
oprávnění však vlastním též Osvědčení o registraci zemědělského podnikatele, které mezi
jiným obsahuje živočišnou a rostlinnou výrobu . Psi žijí na statku, kde jsou chováni též koně,
krávy, ovce, kozy a vepři, kteří spásají pozemky o rozloze 6 ha (dříve 10 ha), patřící ke statku a
podílejí se tak na údržbě krajiny. Primárně jsou tedy psi chováni k pasení hospodářských
zvířat a nikoli k prodeji štěňat. Pokud došlo k nechtěnému nakrytí feny používané pro
zemědělské účely, je povinností majitele feny postarat se o štěňata. Zákon zakazuje utracení
zdravých štěňat, takže nezbývá nic jiného, než jim najít nové páníčky a přijaté peníze zdanit
v souvislosti s podnikáním, přestože prodej štěňat není původním podnikatelským
záměrem.
3) Čistokrevná štěňata jsou taková štěňata, u kterých lze prokázat jejich původ a příslušnost k
plemeni. Podle řádů FCI jsou jakákoli jiná štěňata, u kterých nelze prokázat jejich původ,
považována za křížence neboli lidově za voříšky. Čistokrevné štěně bez průkazu původu
jakéhokoli plemene tedy těžko může existovat.
4) Štěńata narozená 29.12.2003. Jejich matka fena Daicy Czechmate byla sice chovná, ale
zpočátku pro ni nebyl vhodný pes ani podmínky pro odchov, jelikož jsme bydleli v 1+1
v Praze. Později fena odmítala krytí jakýmkoli psem a když se po značném úsilí jednou
podařilo nakrýt u Grygarů, tak fena nezabřezla. Nepředpokládala jsem, že by se jakémukoli
psovi podařilo fenu nakrýt. Podařilo se to neplánovaně zlatému retrieverovi mého
kamaráda Honzy, když jsme byli na návštěvě u něj na statku. O krytí i narození štěňat jsem
informovala tehdejší vedení klubu. Tato štěňata kříženců či voříšků letos oslaví 11 let, takže
se jedná o událost promlčenou.
5) Štěńata narozená 31.03.2011. Jejich matka fena Liv Gulden Land nebyla v době nakrytí
chovná a ani já jsem nebyla členkou klubu, takže jsem nežádala o vystavení PP. Jelikož nelze
prokázat původ šťěňat, jedná se právně o křížence. O existenci těchto štěňat jsem
informovala poradkyni chovu Moniku Švarcovou, když mi pomáhala hledat dvě ztracené
feny, které mi zmizely ze dvora a našly se až za tři dny. Jednalo se o fenu Liv Gulden Land a
její dceru fenu Áju. Tehdy jsem Monice Švarcové posílala veškeré informace o ztracených
fenách včetně fotografií. Tato štěňata kříženců či voříšků letos v březnu oslavila 3 roky, takže
se jedná o událost promlčenou.

6) Štěńata narozená 31.12.2013. Jejich matka fena Laila Gulden Land od narození vrhu A „z
Českých hvozdů“ odmítá krytí jakýmkoli psem. Na podzim roku 2013 jsem se fenu snažila
nakrýt psy uvedenými v žádosti o krycí list. To se však nepovedlo. Fena psy hrubě odmítala.
Veterinář mi sdělil, že ovulace feny již skončila a snažit se dál o krytí je zbytečné.
Nepředpokládala jsem, že by se jakémukoli psovi podařilo fenu nakrýt. Některému se to
podařilo neplánovaně a já se podle vzhledu a barvy štěňat jen domnívám , který to byl.
Původ štěňat tedy nelze určit, takže se právně jedná o křížence či voříšky. Je otázkou, zda
fena Laila Gulden Land bude ještě někdy využita v chovu, když se nechce nechat nakrýt
chovným psem.
7) Štěńata narozená 19.04.2014. Jejich matka fena Ája nemá doložitelný původ a tedy ani PP,
nemůže být tedy ani chovná a nelze u jejích štěňat žádat o vystavení PP. Právně se jedná o
štěňata kříženců či voříšků. Vlastnit voříška může kterýkoli občan ČR, nemusí být ani plnoletý
a může přitom vlastnit chovatelskou stanici. Neplánované krytí feny voříška nepodléhá gesci
žádného chovatelského klubu a není protizákonné. Navíc 4 stěňata udávaná v dopise KVS se
sice narodila, ale přežilo jen jedno.
8) Štěńata narozená 27.06.2014. Jejich matka Abygail z Českých hvozdů je dvouletá fena s PP,
kterou se jako štěně nepodařilo prodat novému majiteli a zůstala u mne. Tato fena není
chovná a není u ní počítáno s uchovněním. V době hárání byla fena oddělena od psů, takže je
otázkou, jak se psovi podařilo k ní dostat. Jelikož nelze prokázat původ šťěňat, jedná se
právně o křížence , takže jsem nežádala o vystavení PP pro štěňata.
9) Štěńata narozená 05.11.2014. Jejich matka Amelie z Českých hvozdů je dvouletá fena s PP,
kterou se jako štěně nepodařilo prodat novému majiteli a zůstala u mne. Tato fena není
chovná a není u ní počítáno s uchovněním. V době hárání byla fena oddělena od psů, takže je
otázkou, jak se psovi podařilo k ní dostat. Jelikož není prokázán původ šťěňat, jedná se
právně o křížence, takže jsem nežádala o vystavení PP pro štěňata.
10) Borde kolie mám ve vlastnictví od roku 1994, mám 17 jedinců BOC a několik voříšků,
některé jsem zachránila před utracením nebo špatnými podmínkami. Za celých dvacet let
mého vlastnictví BOC při vysokém počtu psů došlo pouze k šesti nechtěným krytím, což
není mnoho. Došlo-li k nechtěnému krytí, netajila jsem to a dosud to nikomu v BCCCZ
nevadilo. Vadit to začalo až v době, kdy jsem vytvořila protinávrh odměn členek výboru,
nechala o něm hlasovat v KRKu a KRK tento návrh schválil. Pár dnů na to přišlo na KVS
udání ze serveru www.helppes.cz z Kroměříže, kde údajně působí jedna ze členek výboru.
Lze si o tom myslet leccos.
V Bělušicích dne 14.12.2014
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