Zápis a usnesení členské schůze ACC z.s.
24.3.2018 v Pardubicích
Zahájení schůze 13.10 hodin
Přítomno 20 členů (dle prezenční listiny)z celkového počtu 88 členů klubu (23 %)
Po přednesení a odsouhlasení programu, byla zvolena návrhová a mandátová
komise
1. Volba mandátové komise ve složení – Pavel Kořínek, Lada Sedláčková,
Sedláček Jaroslav
Schváleno 20-0-0 (pro-proti-zdrželi se)

2. Volba návrhové komise ve složení – Michaela Hroncová, Johana Brčičová,
Mühlová Nataša
Schváleno 17-0-3

3. Vyslechli jsme zprávy o činnosti výboru klubu – předsedy, ekonoma,
matrikáře a poradce chovu za rok 2017.
4. v průběhu zprávy předsedy klubu přibyla paní Šulcová – celkem tedy 21 členů
5. Zpráva o činnosti DR za rok 2017
6. Odsouhlasení zpráv členů výboru a DR
Schváleno 21-0-0

7. Schválení rozpočtu na rok 2018 - navrhovaná ztráta 8.500,-Kč
Schváleno 21-0-0

8. Návrh na snížení poplatku semináře na úpravu am. kokršpaněla – bude
projednáno v diskuzi
9. Projednání návrhů úpravy Zápisního řádu vyplývající z podnětů členů ACC,
návrhů výboru a ČMKU:
a) standardizace dle Zápisního řádu ČMKU (doklady požadované při zahraničním
krytí, změna hranice věku u chovné feny)

-

Potvrzení o chovnosti psa při zahraničním krytí – doložení potvrzení o chovnosti psa
v dané zemi

Bude vyškrtnuto - popř. šampionát ze země dovozu nebo fotokopie potomstva (viz zahraniční
krytí)
-

Maximální hranice krytí feny 9 let v souladu s Čl. 1, bod 1 zápisního řádu ČMKU

Schváleno 21-0-0

b) podmínky uchovnění feny – návrh doložit vyšetření očí stejně jako u psa
Schváleno 11-10-0

c) při uchovnění importované feny starší 4 let snížit počet předvedení ze dvou na
jedno (jeden posuzovatel)
Schváleno 20-0-1

d) návrh na doživotní platnost očního atestu, který je u psa/feny proveden po
osmém roku věku
Po konzultaci s MVDr. Beránkem - návrh na doživotní platnost očního atestu,
který je u psa/feny proveden po devátém roku věku
Schváleno 21-0-0

e) návrh na rozšíření platnosti měření /skus/ počet zubu pro uchovnění psa/feny
ze všech výstav vyššího typu v ČR . Nutno doložit zápisem v posudku a zápisem v
PP s podpisem rozhodčího
Schváleno 21-0-0

f) návrh na zrušení povinnosti posudku od českého rozhodčího pro uchovnění
psa/feny
Neschváleno 2-15-4

g) návrh zavedení povinného čipování zapsaných štěňat (od roku 2020 povinnost
plošného čipování psů)
Zavedení povinného čipování zapsaných štěňat a nových chovných jedinců od
1.4.2018
Schváleno 21-0-0

h) povinná kontrola čipů při uchovňování jedinců na výstavách pořádaných
klubem
Kontrola čipů, popř. tetování všech jedinců vystavených na klubem pořádaných
výstavách od 24.3.2018
Schváleno 21-0-0

Ch) genetický profil DNA u chovných jedinců
Klub bere na vědomí problematiku DNA profilu – základní informace od
laboratoře Genomia budou vyvěšeny na stránkách klubu
10. návrh úprava bodovací tabulky Pes a fena roku
Zohlednění známky Výborná a titulů na Evropských a Světových výstavách –
dvojnásobek bodů. Tabulka bude aktualizována.
Schváleno 18-0-3

11. Diskuze
a) několika členy navržen přechod klubu od ČMKJ k ČMKU – zjištění podmínek
b) Součinnost při zjištění starých informací na internetu
c) Návrh na založení oficiálního klubového e-mailu – sjednocení s přístupem
všech členů výboru
d) Diskuze nad webovými stránkami.
Případné problémy při komunikaci s webmasterem řešit s výborem
e) Návrh na vystavování krycích listů s doporučením poradce chovu a
návrhem 3 krycích psů s možností dopsat 2 krycí psy dle výběru chovatele
Návrh na příští členskou schůzi – doplnění Zápisního řádu o znovu vystavování
krycích listů poradcem chovu před krytím.

K času 15:15 odchod 3 členů – aktuální stav 18 členů

f) Návrh na snížení poplatku na 500,-Kč pro členy klubu na Seminář úpravy
am. kokršpaněla / zjištění možnosti certifikátu-úkol pro předsedu/
Schváleno 17-0-1

g) Návrh na příští členskou schůzi – změna Stanov – návrh povinnosti
uveřejňování informací o chovných jedincích a odchovaných vrzích členů
klubu – v souladu dle nových evropských pravidel na ochranu osobních
údajů, který přichází v platnost od 1.5. 2018 – více informací zjistí výbor
12. Usnesení bylo schváleno 16-0-2

V Pardubicích 24.3.2018
zapsala: Hroncová Michaela

