Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
P.O. Box 21
170 34 Praha 7
V Praze dne 1.3.2021



Vážení,
Českomoravská kynologická unie, z.s. jako zastřešující organizace čistokrevného chovu
psů pro celou ČR se dovoluje na Vás obrátit s níže uvedenými dotazy.
V souladu s usnesením vlády č. 196 ze dne 26. 2. 2021 (dále též „Usnesení“) omezila vláda
ČR s účinností od 1.3.2021 volný pohyb osob na území ČR, zejména pak osobám zakázala
opustit území okresu, kde má osoba bydliště. Za tohoto stavu jsme dotazováni ze strany
našich chovatelů na možná omezení v souvislosti s jejich chovatelskou činností, která je
ve valné většině zájmová. Jedná se zejména o tyto dotazy:
1. Krytí feny – krytí feny se může uskutečnit pouze v několika málo dnech v roce (říje feny
1-2x do roka, krytí je možné cca 2 dny z probíhající říje). Naši chovatelé mají týdny
dopředu vystavené krycí listy pro plánované krytí fen, krytí je pečlivě plánováno roky
dopředu. Ne každý pes je ke krytí vhodný; za odpovídajícím psem obvykle dojíždějí
chovatelé značné vzdálenosti.
2. Předání prodaného štěněte - pro socializaci štěněte v nové rodině je velmi důležité
zachovat určité věkové limity pro předání (standardně se štěně předává v 7. týdnu jeho
věku).
Tímto si Vás dovolujeme požádat o Vaše stanovisko k našeho výkladu zmiňovaného
usnesení. Českomoravská kynologická unie, z.s. zastává názor, že u výše uvedených
otázek je naplněn bod II.2. Usnesení – zajištění péče o zvířata. Jedná se o jinou péči než
veterinární, kterou upravuje samostatně bod II.3. Usnesení. Cestu je možné doložit
platným krycím listem, v případě předání štěněte očkovacím průkazem/pasem s
uvedeným datem narození a označením štěněte (čip).
Za Vaši odpověď předem děkuji a jsem s pozdravem

MVDr. Lubomír Široký
President ČMKU
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