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Příloha Kárnému řádu  
Klubu chovatelů čivav, z. s. 

 
 
V případě následujícího chování, které je porušením povinností vyplývajících z předpisů, řádů nebo směrnic 
Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) nebo Klubu chovatelů čivav, z. s. (dále jen „Klub“), bude členu, 
který se tohoto porušení dopustil, uloženo následující kárné opatření.  
 
1. Chovateli, který umožní odchování druhého vrhu jedné a téže feny v jednom kalendářním roce 
bude uloženo kárné opatření: 
a) pokuta ve výši 2000,- Kč za každé odchované štěně, 
b) při druhém porušení pokuta ve výši 4000,- Kč za každé odchované štěně, 
c) při dalším porušení bude člen vyloučen z Klubu. 
Do doby úhrady pokuty nesmí být členu zapisován ani žádný další vrh. 
 
2. Při nakrytí krycím psem jakékoli nechovné feny s průkazem původu  
(feny zakoupené členem v zahraničí nebo ze zahraničí zapůjčené k chovu musí být předvedené na svodu v Klubu za 
účelem uchovnění či identifikace jedince)  
bude chovateli krycího psa uloženo kárné opatření: 
a) pokuta ve výši 2000,- Kč, 
b) při druhém porušení pokuta ve výši 4000,- Kč  
(do doby úhrady nesmí být krycí pes použit na krytí), 
c) při třetím porušení bude krycímu psovi pozastavena chovnost na 1 rok. 
 
3. Při nakrytí zakoupené či zapůjčené feny starší 14-ti měsíců ze zahraničí členem Klubu za účelem odchovu štěňat 
registrovaných v jeho CHS bez předvedení na svodu Klubu 
bude chovateli uloženo kárné opatření: 
a) při prvním porušení pokuta ve výši 2000,- Kč za každé odchované štěně, 
b) při druhém porušení pokuta ve výši 4000,- Kč za každé odchované štěně, 
(do doby úhrady pokuty nesmí být členu zapisován ani žádnýdalší vrh) 
c) při třetím porušení bude člen vyloučen z Klubu 
Výjimka: již chovná fena je nakryta u původního zahraničního majitele a zde podomluvě s hlavním poradcem chovu 
(dále jen „HPCH“) předvedena v nejbližším možném termínu po porodu (po importu jenutná její identifikace a 
písemné osvědčení od HPCH či MVDr. o totožnosti importované feny). 
 
4. Při odchování vrhu na feně nezařazené do chovu (mladší 14-ti měsíců činepředvedené na chovném svodu Klubu) 
bude chovateli uloženo kárné opatření: 
a) pokuta ve výši 2000,- Kč za každé odchované štěně, 
b) při druhém porušení pokuta ve výši 4000,- Kč za každé odchované štěně, 
(do doby úhrady pokuty nesmí být členu zapisován ani žádnýdalší vrh) 
c) při třetím porušení bude člen vyloučen z Klubu (Štěňata nebudou zapsána do PK ČMKU) 
 
5. Prodá-li chovatel štěňata před označením jejich identity mikročipy nebo předminimálním věkem štěňat (tj. 8 
týdnů) 
bude mu uloženo kárné opatření: 
a) pokuta ve výši 2000,- Kč za každé takto odchované štěně, 
b) při druhém porušení pokuta ve výši 4000,- Kč za každé takto odchované štěně, 
c) při třetím porušení bude člen vyloučen z Klubu 
 
6. Pokud chovatel uvede úmyslně nepravdivé údaje do přihlášky vrhu štěňat 
bude mu uloženo kárné opatření: 
a) pokuta ve výši 1000,- Kč za každé takto odchované štěně, 
b) při druhém porušení pokuta ve výši 2000,- Kč za každé takto odchované štěně, 
c) při třetím porušení bude člen vyloučen z Klubu 
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7. Pokud chovatel neoznámí hlavnímu poradci chovunarození vrhu ve lhůtě stanovené v Zápisním řádu Klubu, 
nebo nezašle podkladové materiály zejména pro nahlášení vrhu či vystavení zápisových čísel 
bude mu uloženo kárné opatření: 
a) pokuta ve výši 1000,- Kč za každé takto odchované štěně, 
b) při druhém porušení pokuta ve výši 2000,- Kč za každé takto odchované štěně, 
c) při třetím porušení bude uložen dočasný zákazchovatelské činnosti nebo vyloučení z Klubu 
 
8. Pokud chovatel bude prodávat štěňata osobám, které obchodují se psy, nebo s nimi bude spolupracovat 
jakýmkoliv jiným způsobem (zejména inzerce, propagace) 
bude mu uloženo kárné opatření vyloučení z Klubu. 
O celé záležitosti bude výbor klubuinformovat ČMKU i veškerou kynologickou veřejnost prostřednictvím 
kynologických časopisů. Pokud bude chovat i jiné plemeno, bude informován i klub pro toto plemeno. Totéž se týká i 
chovu psů bez průkazu původu, a to i jiných plemen. 
 
9. Bude-li zjištěno nevhodné ustájení, živení a ošetřování vlastněných jedinců čivav, či jiných plemen společně s 
nimi chovaných,  
bude chovateli uloženo kárné opatření: 
napomenutí s tím, aby sjednal nápravu do 14dní, 
a pokud nebude učiněna náprava, bude mu uloženo kárné opatření dočasného zákazuchovatelské činnosti nebo 
vyloučení z Klubu  
ČMKU bude informována o kárném řízení.  
V případě zjištění týrání zvířat bude podán návrh na zastavení činnosti chovatele a zároveň platí povinnost podat na 
takového chovatele podnět k prošetření na Státní veterinární správu 
 
10. Pokud někteří členové Klubu budou organizovat akce pro plemeno čivavapod hlavičkou Klubu bez vědomí 
výboru Klubu,  
bude těmto členům uloženo kárné opatření: vyloučení z Klubu. 
 
11. Pokud chovatel cíleně uvádí nepravdivé údaje o svých psech (vyšetření psů, výsledky výstav, nepravdivé tituly) 
bude mu uloženo kárné opatření:  
napomenutí s tím, aby tohoto jednání okamžitě zanechal a sjednal nápravu do 14 dnů, 
v závažnějších případech (např. zfalšování výsledku vyšetření, necertifikované či jiné nepravdivé údaje) dočasný 
zákazchovatelské činnosti nebo vyloučení z Klubu 
 
Pokud dojde k hrubému porušení povinností člena jiným způsobem, než je uvedeno v bodech 1 - 11 této přílohy 
Kárného řádu Klubu, bude uloženo kárné opatření dočasného zákazuchovatelské činnosti nebo vyloučení z Klubu.  
 
Kárné provinění se považuje za opakující se v případě, že dojde k porušení povinnosti v období do 3 let od prvního 
porušení. Po uplynutí uvedené doby se další porušení považuje za první.  
 
 
Ve Vílanci dne 19. 3. 2016 
 


