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Smernica
definujúca obchodníkov so psami,
osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami
a chovateľov psov bez preukazu o pôvode
Na základe platných predpisov Medzinárodnej kynologickej federácie FCI a Slovenskej
kynologickej jednoty je prijatá táto smernica, ktorá definuje obchodníkov so psami,
osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o
pôvode. Nedodržanie ustanovení tejto smernice je považované za hrubé porušenie
základných princípov pôsobenia v rámci všetkých štruktúr Slovenskej kynologickej
jednoty.
I. Za obchodníka so psami sa podľa tejto smernice považujú:
A) všetky osoby, ktoré kupujú psov za účelom ďalšieho predaja, bez ohľadu na ich
vek, na dobu počas ktorej sa stanú ich vlastníkmi ako aj bez ohľadu na to, či sa
jedná o jedincov s preukazom o pôvode, alebo bez preukazu o pôvode.
B) všetky osoby, ktoré počas kalendárneho roka vyžiadajú viac ako 10 exportných
preukazov pôvodu na jedincov, u ktorých je dokázateľné, že nepochádzajú z chovu
žiadateľa a ani neboli v jeho chove využité.
C) všetky osoby, ktoré počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov
vyžiadajú viac ako 25 exportných preukazov pôvodu na jedincov, u ktorých je
dokázateľné, že nepochádzajú z chovu žiadateľa a ani neboli v jeho chove využité.
D) všetky osoby, ktoré majú v predmete činnosti živnostenského podnikania nákup
a predaj psov a to bez ohľadu na to, či je táto registrácia na území Slovenskej
republiky, alebo v zahraničí.
E) všetky osoby, ktoré sú majiteľmi, konateľmi alebo zamestnancami spoločností
pôsobiacich na území Slovenskej republiky, alebo v zahraničí, u ktorých je
akýmkoľvek spôsobom preukázateľné, že kupujú psov za účelom ich ďalšieho
predaja.
II. Za osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami sa podľa tejto smernice
považujú:
A) chovatelia, ktorí predávajú psov zo svojho chovu osobám definovaným v bode
I odst. A až E tejto smernice, ak je im táto skutočnosť známa, alebo ak je kupujúci
v dobe zakúpenia psa sankcionovaný na základe porušenia tejto smernice.
B) osoby, ktoré sú nápomocné pri nákupe a predaji psov realizovaných obchodníkmi
so psami, tak ako to definuje táto smernica.
III. Produkcia šteniat bez preukazu pôvodu je nezlúčiteľná s etikou chovateľa a nie je
v žiadnom prípade prípustná. Za chovateľa šteniat bez preukazu pôvodu sa podľa
tejto smernice považujú:
A) Chovatelia, ktorí jedno plemeno chovajú s preukazom pôvode a druhé, prípadne
ďalšie plemená bez preukazu o pôvode.
B) Chovatelia, ktorí registrujú šteňatá v inej plemennej knihe, ako je plemenná kniha
FCI.

C) Chovatelia, ktorí nezapisujú v plemennej knihe kompletné vrhy šteniat.
D) Majitelia chovného psa, ktorí umožnia páriť suky, ktorých šteňatá nie sú zapísané
v jednej z plemenných kníh FCI.
IV. Na základe tejto smernice je možné sankcionovať obchodníkov so psami, ktorí sú
špecifikovaní v bode I tejto smernice, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami,
tak ako sú špecifikované v bode II. tejto smernice a chovateľov a majiteľov chovných
psov, tak ako sú špecifikovaní v bode III tejto smernice, na základe preukázateľných
aktivít za posledných desať kalendárnych rokov odo dňa schválenia tejto smernice.
V. Žiadna kynologická organizácia v rámci štruktúr Slovenskej kynologickej jednoty
nesmie umožniť členstvo osobám, ktoré porušia túto smernicu v bode I – III
a bezpodmienečne musí vylúčiť takého člena, ktorý je sankcionovaný na základe tejto
smernice. V prípade, ak tak organizácia neurobí bez zbytočného odkladu, jej konanie
bude považované za hrubé porušenie tejto smernice a stanov SKJ s následným
ukončením jej členstva v štruktúrach SKJ.
VI. Výklad tejto smernice a prijaté sankcie sú plne v kompetencii Prezídia Slovenskej
kynologickej jednoty.
VII. Táto smernica definujúca obchodníkov so psami, osoby spolupracujúce
s obchodníkmi so psami a chovateľov bez preukazu o pôvode bola prijatá Valným
zhromaždením SKJ dňa 3.4.2014 a týmto dňom nadobúda platnosť.

