Zápis z korespondenční výborové schůze konané dne 16.4.2019 v 9.00 hod.
Přítomni ( online a na telefonu ) : Eva Nepomucká, Ing. Alena Straková, Eva
Kořínková, Květa Maturová, Simona Krátká
Program:
1) Schválení zapisovatele schůze.
2) Odvolání pana ing. O.V.
Pro: 5, proti: 0.
Usnesení:
1) Zápisem ze schůze byla pověřena Eva Nepomucká.
2) Projednání odvolání pana Ing O.V.
Důvod provinění :
Pan Ing O.V. se provinil tím, že předal paní K.O. nakrytou fenu bez řádného krycího
listu . Obhajuje se tím, že o krytí nevěděl, protože byl v době předpokládaného krytí
na dovolené v zahraničí. Následně zpochybnil údajné nakrytí feny v době, kdy žila
v jeho domácnosti, ale zároveň předložil čestné prohlášení o identitě otce
narozeného vrhu a současně s tím sdělil, že není možné provedení paternity
potomků, protože uvedený pes již nežije.
Kárná komise po projednání celého provinění, po zvážení bodů pro a proti, navrhla
panu Ing. O.V. pokutu ve výši 7 000,- Kč a náhradu nákladů kárného řízení ve výši
1 990,- Kč.
Dle parag.10 Kárného řádu výbor projednal a hlasoval o odvolání pan Ing O.V. a
dospěl k závěru, že není důvodné.
- Pan Ing O.V. prokazatelně předal již nakrytou fenu bez krycího listu paní K.O.,
- nebylo možné provést paternitu potomků z důvodu čestného prohlášení Ing O.V.,
protože předpokládaný otec štěňat je po smrti. Fena byla v době porodu v jeho
majetku.
Vzhledem k bezprecedentnímu případu a protože se zároveň jednalo o první
provinění pana Ing. O. V., rozhodl výbor hlasováním na základě návrhu pí
Nepomucké o snížení výše pokuty na 4 000,- Kč a to takto:
Panu Ing. O.V. se dle paragrafu 4, odst. 2.2 bod c) ukládá uhradit pokutu ve výši
4 000,- Kč do 15 dnů od doručení či odmítnutí převzetí zásilky.
Pro: 4, proti: 1, zdržel se: 0.

Zapsal: Nepomucká Eva

V Malém Chlumci 16.4.2019

