
Vážení členové, 

 

vzhledem k nebývalému zájmu o prošetření podnětu týkajícího se chování MVDr. Anny Valterové si 

Vám dovolujeme sdělit výsledky šetření. 

 

Výbor spolku po obdržení podnětu od oznamovatelky učinil všechny potřebné kroky k prošetření celé 

záležitosti. Prvním krokem, který byl ze strany výboru učiněn, bylo zaslání podnětu k prošetření 

podmínek chovu na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj. 

Následně byla celá záležitost oznámena příslušnému orgánu Českomoravské kynologické unie. 

Souběžně s tím došlo k internímu šetření, a to ze strany Kontrolní a revizní komise spolku. 

 

Následně výbor spolku obdržel vyjádření Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, ve 

kterém bylo sděleno, že u MVDr. Valterové byla správním orgánem provedena neohlášená kontrola s 

tím, že veterinární inspektor při kontrole neshledal žádné nedostatky, neboť všichni kontrolovaní psi 

byli v dobrém výživném stavu, klinicky nejevili známky žádného onemocnění a chování měli 

fyziologické. Podmínky v chovu a péče o zvířata byly vyhovující. V rámci kontroly veterinární 

inspektor zkontroloval též všechna štěňata nacházející se na místě, když tato byla v dobrém 

výživovém stavu, veselá, hravá nevykazovala známky žádného úrazu či špatného zacházení.  

 

Příslušným odborem České kynologické unie bylo spolku oznámeno, že sdělení zaslané výborem 

evidují a jsou připraveni poskytnout součinnost a zasáhnout pouze v případě, že správní orgán či 

kontrolní orgány spolku shledají závažné porušení ze strany MVDr. Valterové a podnět 

oznamovatelky se bude jevit jako opodstatněný.  

 

Výboru byly také předloženy nakonec výsledky interního šetření Kontrolní a revizní komise spolku 

(dále jen „KRK“), když KRK neshledal žádné pochybení či porušení Chovatelské směrnice či 

Směrnice ČMKU ze strany MVDr. Valterové. Nicméně KRK výboru doporučil, aby vyslovil MVDr. 

Valterové napomenutí za její nestandardní chování, což ze strany výboru také bylo učiněno. S 

výsledky šetření celé záležitosti byla seznámena též sama oznamovatelka. 

 

Vzhledem k tomu, že výbor i KRK učinily v rámci svých pravomocí všechny možné kroky a nebylo 

shledáno žádné závažné porušení týkající se chovu a péče o zvířata ze strany MVDr. Valterové, 

považuje tímto výbor celou záležitost za ukončenou.  


