Zápis ze schůze výboru konané dne 1.4.2017 v Kojicích
Přítomni: Eva Nepomucká, Ing Alena Straková, Eva Kořínková. Květa Maturová,
Simona Krátká (na telefonu )
Body jednání:
1/ Poděkování sponzorům a odeslání fotek a katalogu z klubové výstavy
– A. Straková
2/ Zpráva předsedkyně E. Nepomucké z Valné hromady ČMKU
3/ Kokrfest – zveřejnění programu, příprava – A. Straková, S. Krátká,
E. Kořínková, K. Maturová
4/ Návrh rozhodčích na mezinárodní výstavy a národní výstavy 2017 –
E. Nepomucká
5/ Klubové výstavy 2017 – termíny a návrhy rozhodčích
6/ Kontrola 1.vrhu štěňat u nečlena klubu paní Nunvářové / Eva
Kořínková + Eva Nepomucká/ Zpracování protokolu, který bude třeba
vyplnit při kontrole. Termín kontroly do 7. týdnů věku štěňat
7/ Návrh na zakoupení čtečky mikročipů – dle nového výstavního řádu
nutnost namátkové kontroly psů na klubových výstavách
8/ Zveřejnění výsledku kárného řízení s pí Kučerovou , CHS Ebby Star
9/ Rezervace prostor na konání podzimní výstavy v Brně – S. Krátká
10/ Příprava úpravy Zápisního řádu – upravení podmínek při
zahraničním krytí. ( tak, aby doložení dokladů bylo pochopitelné i pro
zahraniční chovatele) . – nepotřebujeme zahraničním chovatelům
vysvětlovat naše podmínky. Hlavně, aby tomu rozuměli chovatelé v ČR.
V mnoha evropských zemích jako je Itálie, Švédsko, Norsko, Finsko,
ale také Anglie nebo USA , se pes s průkazem původu stává chovným
v okamžiku dosažení reprodukčního věku.

Zájem českých chovatelů o krytí v těchto zemích roste a proto je
potřebné jim při této nákladné záležitosti pomoci a vytvořit splnitelné
podmínky pro zahraniční krytí , které odpovídají evropskému standardu.

Stávající podmínky:
Při zahraničním krytí je potřeba poradci chovu předložit tyto doklady:





krycí list
potvrzení o zaplaceném krytí (var. symbol 03)
doklad o oftalmologickém vyšetření očního pozadí - s negativním nálezem od
specializovaného oftalmologa s platným mezinárodním atestem, ne starší jednoho
roku.
fotokopii průkazu původu krycího psa + doklad o jeho registraci v příslušné
plemenné knize (registrované pod FCI nebo státy uznávané FCI) + doklad o jeho
uchovnění , popř. šampionát ze země dovozu nebo doložit fotokopii rodokmenu
jeho potomstva (registr. v FCI nebo státy uznávané FCI).

Navržené změny podmínek :
Při zahraničním krytí je potřeba poradci chovu předložit tyto doklady:





krycí list
potvrzení o zaplaceném krytí (var. symbol 03)
doklad o oftalmologickém vyšetření očního pozadí - s negativním nálezem od
specializovaného oftalmologa s platným mezinárodním atestem, ne starší jednoho
roku.
(fotokopii průkazu původu krycího psa (registrovaný pod FCI nebo z FCI
uznávaných států))

Do doby konání řádné členské schůze , kde bude členské základně
předložen návrh změn v Zápisním řádu ke schválení, bude výjimku
odsouhlasovat výbor klubu .Písemnou žádost zašle chovatel poradci
chovu, který ji předloží výboru na výborové schůzi ke schválení. Výjimka
bude až do konání členské schůze bezplatná.
11/ Uzavření smlouvy s pojišťovnou DAS – S. Krátká, E. Kořínková

Zapsala: E. Nepomucká

