
           

Srdečně zveme členy American Cocker Clubu na členskou schůzi, 

která se uskuteční dne 28.1.2017 v Hotelu Svornost od 10.00 hodin 

(bližší info na www.amkokr.cz). 

 

Program členské schůze: 

 10.00 Zahájení 

 Volba návrhové komise 

 Volba mandátové komise 

 Zpráva předsedy klubu o činnosti a plnění úkolů od poslední schůze 31. 7. 2016 v    

Kojicích 

 Zpráva ekonoma za rok 2016 

 Zpráva matrikáře za rok  2016 

 Zpráva poradce chovu za rok  2016 

 Zpráva o činnosti DR v roce 2016 

 Diskuse k předneseným zprávám 

Projednání návrhů členů  klubu a výboru klubu, které byly předneseny na schůzích 
klubu – úprava Zápisního řádu ACC a Stanov ACC 
 

- návrh paní Žáčkové na změnu Zápisního řádu ACC (zrušení měření a počítání 
zubů na výstavách pořádaných klubem – podmínka při uchovnění) 

- návrh výboru na zpoplatnění žádostí o výjimky v chovu 

http://www.amkokr.cz/


–návrh výboru na propagaci plemene a nábor nových členů – Vánoční dárek 50% 
sleva pro každého člena na jedné klubové akci   
 

-  návrh na zavedení titulu Pracovní šampion - podnět pí Herzová Lenka  

 

- návrh na přidání programu pro děti – ukázka a výuka  handlingu na klubových 
akcích 

- návrh úpravy Stanov ACC o platnosti plných mocí na volební schůzi. Návrh členů 
klubu  je 1:1 ( 1 plná moc na 1 přítomného člena).  

- návrh na doplnění databáze o chovné psy, kteří v současné době nejsou v 
majetku členů klubu, z důvodu rozšíření chovatelské základny ( bez uvedení 
kontaktních informací ). 

- úprava textace podmínek k uchovnění psa/ feny: 

Podmínky pro uchovnění psa  

 Absolvování tří českých výstav s oceněním třikrát výborný ve věku minimálně 12-

ti měsíců, z toho jedna výstava musí být tzv. vyššího typu-národní 

nebo mezinárodní a jedna výstava pořádaná klubem (klubová nebo speciální). 

 Minimálně 1 posudek z povinných výstav musí pocházet od českého rozhodčího. 

 Posouzení s kohoutkovou výškou psa (minimální 36,8 cm,maximálně 39,4 cm), 

skusem (pouze nůžkový) a počtem zubů (povolena absence jakéhokoliv zubu P, 

ne dvou vedle sebe, max. absence 6-ti zubů) musí být z výstavy pořádané ACC 

a uvedeno v průkazu původu psa. Měření a počítání zubů z jiné než klubem 

pořádané výstavy se nebere v úvahu.                        

 Oftalmologické vyšetření na dědičná oční onemocnění s negativním nálezem, 

přesně definovaná oficiálním Dokladem o oftalmologickém vyšetření, který je 

vydáván specializovanými veterinárními pracovišti v rámci ČR. (viz seznam 

schválených veterinářů-oftalmologů). Doklad nesmí být starší jednoho roku. 

 Pes nesmí vykazovat vady uvedené ve standardu jako vady vylučující. 

 Majitel psa musí být členem ACC z.s. nebo musí  mít uzavřenou Smlouvu o 

poskytování   služeb pro chovatele, kteří nejsou členy ACC z.s.   

 

Podmínky pro uchovnění feny 

 Absolvování dvou českých výstav s oceněním minimálně velmi dobrá ve věku min. 

12-ti měsíců a výše, z toho jedna výstava musí být pořádaná klubem (klubová 

nebo speciální).  

 Minimálně 1 posudek z povinných výstav musí pocházet od českého rozhodčího. 



 Posouzení s kohoutkovou výškou feny (minimálně 34,3 cm, maximálně 36,8 cm), 

skusem (pouze nůžkový) a počtem zubů (viz podmínky pro uchovnění psa) musí 

být z výstavy pořádané ACC a uvedeno v průkazu původu feny. Měření a počítání 

zubů z jiné než klubem pořádané výstavy se nebere v úvahu. 

 Oftalmologické vyšetření na dědičná oční onemocnění, s negativním nálezem, 

přesně definovaná oficiálním Dokladem o oftalmologickém vyšetření, který je 

vydáván specializovanými veterinárními pracovišti v rámci ČR. (viz seznam 

schválených veterinářů-oftalmologů) je nutné provést před uskutečněným krytím. 

Není tedy nutné pro uchovnění feny. Doklad nesmí být starší jednoho roku. 

 Fena nesmí vykazovat vady uvedené ve standardu jako vady vylučující. 

 Majitel psa musí být členem ACC z.s. nebo musí  mít uzavřenou Smlouvu o 

poskytování   služeb pro chovatele, kteří nejsou členy ACC z.s.   

 
 

Hlasování o vyslovení nedůvěry výboru ACC a DR 

Diskuse 

Usnesení 


