ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DKČR
Šestajovice 8. 3. 2014
Zahájení schůze v 10:15 hod., přítomno 36 řádných členů.
Seznam členů dle prezenční listiny.
PROGRAM SCHŮZE:












Zahájení, schválení programu členské schůze, volba mandátové a návrhové komise
Zpráva předsedy – přečtena, vzata na vědomí
Zpráva jednatele – přečtena, vzata na vědomí
Zpráva ÚPCH – přečtena, vzata na vědomí
Zpráva pokladníka – přečtena, vzata na vědomí
Zpráva výcvikáře – přečtena, vzata na vědomí
Zpráva KRK – přečtena, vzata na vědomí
Diskuse k předneseným zprávám – bez diskusních příspěvků
Přestávka
Vyhlášení klubových šampionů
Všeobecná diskuse a návrhy na aktualizaci normativů

Výsledky hlasování k jednotlivým návrhům na aktualizaci normativ:
- Návrh na zrušení bodu f/ článku 7 Stanov DKČR - Povinnosti členů … f/ povinnost člena
písemně oznámit ÚPCH nabytí prodej či úhyn chovného jedince do 14ti dnů. PRO 4, PROTI 26,
ZDRŽELO 6, Neschváleno
- Návrh na úpravu bodu 5.6 článku 5 Chovatelského řádu DKČR – Identita štěňat … 5.6
možnost čipování štěňat od věku 4 týdnů štěněte. Nehlasováno návrh je v rozporu s článkem
4 Směrnice ČMKU pro označování štěňat.
- Návrh na úpravu bodu 6.4 článku 6 Chovatelského řádu DKČR – Chov … 6.4 podmínky …
návrh výsledek vyhodnocení RTG DKK zpřísnit na max. stupeň 1/1 – HD B, vyhodnocený
posuzovatelem DKČR nebo v zemi původu plemene. PRO 4, PROTI 31, ZDRŽELO 1,
Neschváleno
- Návrh na úpravu bodu 7.2 článku 7 Chovatelského řádu DKČR - Chovní jedinci…7.2 podmínky
pro zařazení do chovu … návrh na úpravu jedné z podmínek „získání stanovených výstavních
ocenění od 15 ti měsíců věku pro zařazení do chovu je nutnost účasti na Klubové či Speciální
výstavě dobrmanů“. PRO 16, PROTI 10, ZDRŽELO 5. Schváleno
- Návrh na úpravu bodu 8.1 článku 8 Chovatelského řádu DKČR - Krycí list … návrh zrušit
tiskopis žádosti o vystavení krycího listu. PRO 2, PROTI 22, ZDRŽELO 8. Neschváleno
- Návrh na zrušení celého bodu 9.6 článku 9.0 Chovatelského řádu DKČR – Krytí … 9.6
Maximální počet vrhů u nově zařazených plemeníků před vyhodnocením odchovů je 10. Po
vyhodnocení je maximální počet vrhů po psu v kalendářním roce omezen počtem 15. PRO 1,
PROTI 21, ZDRŽELO 5, Neschváleno
- Návrh na zrušení celého bodu 9.10 článku 9.0 Chovatelského řádu DKČR – Krytí … 9.10
Opakované krytí stejným psem je možné uskutečnit jednou bez toho, že by byly dosud
předvedeny odchovy z prvního spojení. PRO 1, PROTI 21, ZDRŽELO 5, Neschváleno

-



Návrh na zrušení celého Řádu svodu dorostu DKČR … pro návrh zcela zrušit svody dorostu
mladých jedinců se přítomní vyjádřili následovně. PRO 4, PROTI 32, ZDRŽELO 0, Neschváleno.
Vypuštění bodu 10.10 článku 10 – Vrh … 10.10 chovatel je povinen oznámit adresy prvních
majitelů štěňat ústřednímu poradci chovu a plemenné knize. Na základě stanoviska ÚOOÚ ze
dne 28. 2. 2014 tyto údaje by mohl DKČR zpracovávat pouze se souhlasem majitelů štěňat.
Pokud souhlas nemá, nemůže, je zpracovávat. Toto ustanovení CHŘ DKČR je tedy nutno
vypustit se všemi důsledky z toho vyplývajícími. PRO 24, PROTI 1, ZDRŽELO 7, Schváleno.
Návrh usnesení a jeho schválení.
Usnesení členské schůze schváleno. PRO 30, PROTI 0, ZDRŽELO 1



Závěr

V Šestajovicích 8. 3. 2014
Mandátová a návrhová komise: Libuše Lásková, Leona Sosnová, Jitka Stöhrová
Sepsala: Libuše Lásková

