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Věc: Podklady ke kauze pana M. K. dodané dne 22. 9. 2021 paní E. S. , které byly zaslány na vyžádání 
DR ACC z. s. 

 
Dne 22. 9. 2021 DR ACC z.s. obdržela Vámi doporučeně zaslané podklady ke kauze podezření z týrání 
psů u člena spolku pana M. K.  Všechny doklady jsme podrobně prostudovali a ke všem psům se 
vyjádříme jednotlivě.  

 
1/   Fenka – EMPATHICA GISELLE DOLCE FANTASIA ČLP/AK/9505 

---------------------------------------------------------------------------------- 

a. Nebyla doložena Kupní smlouva mezi chovatelem panem Ing. P. D. a majitelem panem M. K. 
,  ve které by mělo být dle tvrzení M. V. uvedeno předkupní právo na psa. 
b. Nebyla předložena žádná smlouva sepsaná v den odběru mezi majitelem M. K. a paní  M. V., 
která si dle informací z FB pro fenku přijela a odvezla. Bez doložení smlouvy není možné určit den 
odvezení feny. 
c. Nebyly dodány žádné doklady o veterinární péči o tuto fenku a nebyla doložena kontrola čipu 
veterinárním lékařem. 
d. Na Vámi doložené kopii PP je podepsaný jako chovatel feny pan Ing. P. D. 
e.  Na druhé straně kopie PP je řádně vyplněn hůlkovým písmem majitel feny pan M. K. a 
poradkyní chovu paní E. K. dopsáno upozornění, že je nutné doplnit vlastnoruční podpis. To učiněno 
ze strany pana M. K. nebylo.  

Na základě tohoto zjištění požádá DR poradkyni chovu o předložení dokladů, které se týkají 
všech chovných psů v majetku pana M. K. za rok 2021. O výsledku kontroly bude DR ACC z. s. 
informovat výbor a bude proveden zápis. 

 
DR doporučuje poradkyni chovu okamžitě pozastavit chovnost této feny - Empathica Giselle 
Dolce Fantasia,  ČLP/AK/9505,  majitele M. K. do doby doplnění chybějícího podpisu. 

 
2/   Pes - JARED JUPITHER CHARMING LINE  nar. 3. 4. 2020 

        ------------------------------------------------------------------------ 

Dle Vámi doložených dokladů, které byly pouze staženy z webových stránek ACC z.s. je 
patrné, že majitel psa je pan M. K. a chovatel psa je pan Ing. O. V.  

V tomto případě Vámi nebyly dodány žádné relevantní doklady, pouze Vaše ničím 
nepodložené domněnky.  Není v kompetenci a moci výboru ACC z. s. ani DR ACC z. s. , aby 
kontrolovala pohyb psů mezi majiteli. Vždy je za psa odpovědný majitel. 

Co se týká Vašeho přiloženého obrázku k tomuto psovi (opět bez doložení veterinárního 
ošetření a veterinární zprávy, které musí být doloženo čitelným čipem), může se jednat o 
cokoliv např. různé druhy alergií (potravinová, alergie na trávu…) nebo o spálenou kůži po 
neopatrném stříhání v místě krku mašinkou. Může také jít o alergickou reakci na obojek proti 



vnějším parazitům. Proto je nutné navštívit veterinárního lékaře, aby podle vyšetření určil 
léčbu. Vámi doručené podklady nebyly podloženy zprávou od veterinárního lékaře. Dosud 
není znám nový majitel psa. Chybí všechny potřebné doklady o nabytí psa.  

 
3/   Psi chovatelek z Ruska 

a. Nebyly předloženy kopie exportních PP z Ruska od chovatelek. 
b. Nebyly předloženy podepsané Smlouvy mezi panem M. K. a E. O. o převzetí psů. 
c. Dle doložených lékařských zpráv ze dne 16. 8. 2021 paní E. O. z veterinární kliniky „Amicus“ s. 
c. v Krakowě bylo psům naordinováno: Frontline, Drontal, což jsou antiparazitika a doporučeno další 
podání antiparazitika Aniprazol 12/2021.  

Dle veterinární zprávy vyplývá, že 7 měsíční pes měl poslechově zrychlený srdeční tep a 
čokoládový 11 měsíční pes trpěl zánětem třetího víčka a zvětšenými lymfatickými 
uzlinami. Oba psi byli adekvátně zaléčeni.  Jedná se o běžná onemocnění u plemene 
Americký kokršpaněl, se kterým se setkala většina chovatelů a které není životu 
nebezpečné ani nijak vylučující.  

 

Závěrem:  

DR ACC z.s. pečlivě prošla a nastudovala Vámi zaslané veterinární podklady pro zahájení kárného 
řízení s panem M. K. V žádném z Vámi předložených dokladů nebyla informace o závažném 
zanedbání péče o psy ze strany majitele pana M. K. a nikde není od veterinárního lékaře potvrzeno 
podezření z týrání zvířat.  

Vaši informaci o tom, že Vámi bylo vše zasláno na ČMKU beru na vědomí. 

 
S pozdravem 

 

 

Za DR Hana Manová – předseda DR ACC z.s. 

Rovensko pod Troskami dne 23. 9. 2021   

 

 

 
 

 


