Předsednictvu DKČR
Zasíláme návrh na zmírnění CHŘ v době nouzového stavu.
Musil Jan, Musilová Marcela

V návaznosti na opatření a nařízení vlády, v souvislosti se šířením onemocnění COVID19 v
České republice a vyhlášený nouzový stav, kdy je praktická nemožnost účastí na zkouškách,
bonitacích i výstavách, je třeba brát ohled na chovatele, kteří nemají možnost splnit
požadavky stanovené chovatelským řádem. Produktivní věk jedinců je tak velmi zkrácen a je
ohrožena populace dobrmanů. Tímto si dovoluji navrhnout zmírnění podmínek pro
zařazování jedinců plemene dobrman do chovu v době nouzového stavu v České republice.
Stávající článek:
6.4 Podmínky pro zařazování do jednotlivých druhů chovu:
a) základní:
-úspěšné absolvování základní bonitace DKČR – bez předešlé účasti na Svodu dobrmanů
-všestranná zkouška z výkonu I. stupně do páru
-získání stanovených výstavních ocenění na Klubových či Speciálních výstavách ve třídě mladých,
mezitřídě, otevřené, třídě pracovní nebo vítězů /šampionů/, přičemž se jedincům uznává nejvyšší
výstavní ocenění. Rozhodující věk pro získání výstavního ocenění je 15 měsíců.
výstavní ocenění – pes nejméně velmi dobrý, fena nejméně oceněná známkou dobrou
-RTG DKK maximálně 2/2 – vyhodnocený posuzovatelem DKČR nebo v zemi původu plemene

Návrh:
6.4 Podmínky pro zařazování do jednotlivých druhů chovu:
a1) evidovaný v době nouzového stavu
-úspěšné absolvování základní bonitace DKČR – bez předešlé účasti na Svodu dobrmanů
RTG DKK maximálně 2/2 – vyhodnocený posuzovatelem DKČR nebo v zemi původu plemene

S úpravou související článek 7.2
Článek 7.0 - Chovní jedinci
7.1 Chovný pes a chovná fena jsou jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu.
7.2a Podmínky pro zařazení do chovu v době nouzového stavu v ČR jsou následující:
čistokrevnost doložená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI

účast na svodu dorostu ve věku 6 - l5 měsíců, výjimečně i později
dosažení věkové hranice - pes i fena alespoň 24 měsíců
získání bonitačního kódu opravňujícího k zařazení do chovu
získání stanovených výstavních ocenění na Klubových či Speciálních výstavách ve třídě mladých,
mezitřídě, otevřené, třídě pracovní nebo vítězů /šampionů/, přičemž se jedincům uznává nejvyšší
výstavní ocenění. Rozhodující věk pro získání výstavního ocenění je 15 měsíců.
RTG kyčlí vyhodnocený posuzovatelem DKČR či posuzovatelem země původu plemene - D.V.
(Dobrman klub Německa) a zapsaný v PP, složení příslušných zkoušek, předložení - odevzdání
minimálně 1 fotografie chovného jedince /boční pohled na stojícího psa - výstavní postoj/ o rozměrech
alespoň 7xl0,5 až 9xl3 cm.

