Vážení členové spolku ACC z.s.

DR ACC z.s. a Výbor ACC z.s. se rozhodly pro Vás všechny shrnout a tím lépe pochopit informace
ohledně údajného týrání amerických kokršpanělů, ke kterému mělo docházet u majitele pana M. K.

Dne 12.8.2021 vystavila paní M. V. na svůj Fb profil fotografie fenky, která byla na první pohled
zanedbaná. Bohužel z těchto fotografií nebylo patrné o jakou fenku se jedná. Tímto okamžitě
rozpoutala vlnu nevole a hanlivých komentářů na adresu majitele feny.
Výbor ACC z.s. ihned zareagoval a začal podnikat opatření, ke kterým má pravomoc, aby zjistil
podrobnosti a zajistil nápravu a péči o ostatní zvířata. Dne 12. 8. 2021 byla na žádost výboru na
místo vyslána hlídka PČR, která v místě bydliště M. K. nezjistila žádné pochybení ve smyslu týrání psů.
Dne 13.8.2021 byla na totéž místo vyslána na žádost výboru ACC z.s. Státní veterinární správa,
která provedla potřebnou veterinární kontrolu všech přítomných zvířat.
Dne 15.8.2021 byla všechna zvířata odvezena A.P. do dočasné péče.
Dne 16. 8. 2021 poslala členka spolku ACC z.s. paní E.S. doporučený dopis na adresu předsedy DR
ACC z.s. jako podnět na zahájení kárného řízení s panem M. K.
Předsedkyně DR ACC z.s. dne 16. 8. 2021 na základě tohoto podnětu telefonicky kontaktovala SVS
v místě bydliště M. K. a podle ústního sdělení MVDr. Kopáče, který osobně situaci prověřil,
nedocházelo v žádném případě k týrání psů. Všichni psi, kteří se na místě nacházeli, byli v dobrém
výživovém a zdravotním stavu, byli socializovaní, vakcinace a čísla čipu byla v pořádku. Psi nebyli
zanedbaní, ani nejevili známky psychického stresu, bázlivosti. Dle zjištění této kontroly byly na místě
vystavěny nové kotce pro psy, ve kterých ještě nebyly zajištěny boudy, které dle přítomného pana J.
K. byly ve výrobě. Zvířata spala v psím pelechu, dekách nebo v domě. V době kontroly byly kotce
čisté. Dle veterinárních předpisů pro ustájení zvířat musí být každý kotec vybaven boudou.
DR ACC z.s. si vyžádala od členky spolku paní E. S. , která podala podnět na kárné řízení s panem
M. K., veterinární zprávy všech údajně týraných zvířat, aby mohla objektivně posoudit danou
skutečnost.
Paní navrhovatelka E. S. zaslala DR ACC z.s. pouze fotografie psů, které pořídila z Fb stránek a
z webových stánek ACC z.s. Jednalo se o fenu EMPATHICA GISELLE DOLCE FANTASIA ČLP/AK/9505
v majetku M. K. a psa JARED JUPITHER CHARMING LINE nar. 3. 4. 2020 v majetku M. K. Na tato dvě
zvířata nedodala ani jeden veterinární doklad, ve kterém by byla provedena kontrola čipu pro
ověření zvířete. Nebyl dodán ani jeden veterinární doklad, ve kterém by bylo veterinárním lékařem
doloženo a potvrzeno špatné zacházení se psem s následnou veterinární léčbou.
Navrhovatelkou byly doloženy pouze dva veterinární doklady z Polska. Jednalo se o dva psy
chovatelek z Ruska, kteří se nacházeli v té době u paní E. O. Z veterinárních zpráv vyplývá, že psi byli
odčerveni, jeden pes byl zaléčen na zánět třetího víčka. Jiná veterinární vyšetření ani jiná léčba
nebyla u psů veterinárním lékařem indikována.

Dle veterinárních dokladů, které si DR ACC z.s. od navrhovatelky paní E. S. vyžádala nebylo potvrzeno
ani v jednom případě žádné podezření na zanedbání zvířat a jejich další potřebné léčení
DR ACC z.s. a Výbor ACC z.s. byly informování slečnou A.P. o stavu psů.
Dne 5.10.2021 byl zaslán výsledek šetření KVS Ústí nad Labem.

Všechny doklady budou DR ACC z.s. zaslány na ČMKU

Příloha - výsledek šetření KVS Ústí nad Labem

