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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DKČR

Šestajovice 2. 3. 2013
Schůze zahájena v 10:15 hodin
Přítomno 34 členů DKČR
Seznam členů dle prezenční listiny
1. Zahájení schůze a schválení programu schůze DKČR
 schváleno jednomyslně
2. Volba a schválení mandátové a návrhové komise ve složení: Hana Staropražská, ing.
Věra Petrboková, Jana Hanko
 schváleno jednomyslně
3. Zpráva předsedy DKČR, MUDr. Renáty Bočanové, přehled akcí v roce 2012 a
představení plánovaných klubových akcí na rok 2013.
4. Zpráva jednatele klubu, JUDr. Zdeňky Pokorné, informace o agendě klubu v roce
2012, aktuální počet členů je 168, z toho 20 nových členů. Apel na členy, aby veškeré
změny týkající evidence členů (zejm. změnu bydliště) hlásili jednateli.
5. Zpráva ÚPCH, paní Kateřiny Michalové, přehled krytí a vrhů DKČR za rok 2012.
6. Zpráva administrátora webu, paní Kateřiny Michalové
7. Zpráva výcvikáře DKČR, pana Zdeňka Sasky, shrnutí sportovních akcí za rok 2012 a
přehled plánovaných sportovních akci na rok 2013.
8. Zpráva předsedy KRK, pana Václava Sklenáře, vedení účetnictví shledáno bez závad.
9.

Diskuze k předneseným zprávám
Přestávka 15 minut

10. Vyhlášení klubových šampiónů
11. Aktualizace Stanov DKČR
Změna adresy sídla DKČR.
Nová adresa je:
Dobrman klub ČR, MUDr. R. Bočanová, Lesní 224, 252 06, Petrov - Chlomek
Uvedení adresy oficiálních webových stránek: www. dobermannclub.cz
 schváleno jednomyslně
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Klubové normativy v aktuálním znění budou všem členům k dispozici na webových stránkách
DKČR, nebudou již při vzniku členství zasílány poštou.
V případě nutnosti svolání mimořádné členské schůze DKČR budou pozvánky s uvedením
místa, data konání a pořadu jednání (kromě zveřejnění na internetu) zaslány poštou všem
členům a to minimálně 3 týdny před datem konání.
Zápisné a členské příspěvky hradit včas prioritně převodem na účet nebo poštovní poukázkou
typu A na účet klubu.
 schváleno jednomyslně
12. Řád svodu dorostu:
Výše poplatku podléhá schválení výboru DKČR
 schváleno jednomyslně
13. Bonitačního řád:
Delegovaný figurant již nemusí být svazový, nýbrž s kvalifikací figuranta ČKS I. třídy.
Zkušební pes bude pořadatelem zajišťován pouze u pracovní a výběrové bonitace.
 schváleno jednomyslně
Oznámení akcí min. 1 týden, včasné nahlášení změn termínů
 33 pro, 1 proti
Výše poplatku za bonitaci podléhá schválení výboru DKČR
 schváleno jednomyslně
Člen bonitační komise nesmí posuzovat psy ve svém majetku ani psy v majetku osob
jemu blízkých
 33 pro, 1 proti
Povahové kódy u základní bonitace - pouze A, B
Oprava tiskové chyby u hodnocení reakce na střelbu (lhostejný, malá reakce,
citlivý, plachý)
Možnost odvolání proti rozhodnutí bonitační komise – kauce 1000 Kč
 Schváleno jednomyslně
Čl. 11.4 povahové kódy u výběrové bonitace beze změn
 32 pro, 1 proti, 1 se zdržel
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14. Chovatelský řád:
V odůvodněných případech může ÚPCH navrhnout výboru DKČR osobu, kterou za sebe
pověřuje kontrolou vrhu, návrh podléhá schválení výboru DKČR. Institut oblastních poradců
chovu se ruší (reálně nefungují)


19 pro, 11 proti, 1 se zdržel / z počtu přítomných

Identita štěňat, jednotný způsob označení celého vrhu (tetování, nově též čipování)


30 pro, 1 proti / z počtu přítomných

Chovnost feny do 8let, výbor může na základě žádosti chovatele doloženého veterinární
zprávou schválit krytí nad tuto věkovou hranici, maximálně však do dovršení věku 9 let


18 pro, 2 proti,

2 se zdrželi / z počtu přítomných

Krycí listy vydává ÚPCH na základě žádosti chovatele pro konkrétní fenu, platnost
vystaveného krycího listu je jeden rok od data vystavení, chovatel si volí krycího psa sám,
krycí list vyplňuje chovatel spolu s majitelem krycího psa, Vyplněný krycí list se zasílá do 7
dnů od krytí ÚPCH


17 pro, 14 proti / z počtu přítomných

Povinnost prokazatelně nahlásit každý vrh e-mailem, doporučeným dopisem (ne telefonem!)


schváleno jednomyslně

Krytí, příbuzenská plemenitba nejblíže 3/2 resp. 2/3


19 pro, 3 proti, 9 se zdrželo

U jedné feny je přípustný nejvýše 1 vrh za rok (tzn., že nebude kryta dříve než za 10měsíců
od posledního krytí)


18 pro, 10 proti, 3 se zdrželi / z počtu přítomných

Návrh na účelové poplatky – zrušit poplatek majitele psa za krytí a zvýšit poplatek za
schválení krycího listu na 250Kč


27 pro, 1 se zdržel / z počtu přítomných

Pro bonitaci DKČR je nutné vyhodnocení RTG DKK od posuzovatele DKČR nebo ze země
původu a zapsané v PP.


15 pro, 13 proti / z počtu přítomných

V případě obou RTG, bude majitel povinen uvádět horší výsledek RTG (návrh ÚPCH
Kateřiny Michalové)


19 pro, 4 se zdrželi / z počtu přítomných

V rodičovském páru musí být aspoň jeden rodič z hlediska DKK negativní
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23 pro, 2 proti / z počtu přítomných

15. Všeobecná diskuze:
Po diskuzi bylo usneseno, že na příštích členských schůzích budou v bodu aktualizace
stanov projednány pouze příspěvky, které budou doručeny předsednictvu min. 1 měsíc před
konáním schůze. Členská schůze dále ukládá předsednictvu povinnost zveřejnit tyto příspěvky
na webových stránkách k posouzení členy DKČR ( min.1 měsíc před členskou schůzí).

16. Účastníkům členské schůze byl přečten obsah návrhu usnesení, který byl
jednomyslně schválen

17. Závěr: Členská schůze byla řádně ukončena ve 14:30 hodin.

V Šestajovicích 2. 3. 2013
Mandátova a návrhová komise: Ing. Věra Petrboková, Jana Hanko, Hana Staropražská

Zapsala: Hana Staropražská

