
Zápis z korespondenční  výborové schůze konané dne 30.3.2021  

 

Přítomni:   Eva Nepomucká, Eva Kořínková , Simona Krátká, Květa Maturová, Alena Straková,  

 

Program: 

1) Úprava  Zápisního řádu ACC – Zapůjčení  zahraničního psa k chovu, Dovoz feny ze zahraničí 

2) Žádosti o výjimky členů klubu 

3) Žádost o uzavření smlouvy o chovatelském servisu 

4) Klubová výstava ACC 

5) Členská schůze ACC 2021 

6) Aktualizace chovných zvířat 

7) Klub byl seznámen s e zveřejnění aktualizace Zápisního řádu ČMKU 

 

USNESENÍ 

1) Kvůli omezené možnosti konání výstav bylo přistoupeno ke změně Zápisního řádu v platnosti 

od 1.4.2021  

 Dovoz feny ze zahraničí  a zapůjčené feny – bude upraveno v bodě 1. Předvedení feny poradci 
chovu bude nahrazeno   

              Osvědčení od veterináře deklarující 

a. Dobrá fyzická kondice a zdravotní stav 

b. Skus nůžkový 

c. Počet zubů 

                  d.   Kontrola čipu 

         Genetický test -  DNA profil jedince  

         3 fotografie – v postoji z obou stran + portrét hlavy 

 

Dovoz feny starší 4 let – předvedení rozhodčímu bude nahrazeno 

       Osvědčení od veterináře deklarující 

a. Dobrá fyzická kondice a zdravotní stav 

b. Skus nůžkový 

c  Počet zubů 

                  d..Kontrola čipu 

           Genetický test -  DNA profil jedince  

           3 fotografie – v postoji z obou stran + portrét hlavy 

 

 

Zapůjčení zahraničního psa  k chovu -   bude upraveno v bodě 1. Předvedení psa poradci 

chovu nahrazeno  
       Osvědčení od veterináře deklarující 

a.  Dobrá fyzická kondice a zdravotní stav 

b.  Skus nůžkový 

c.  Počet zubů 

                  d.  U psů kontrola sestouplých varlat 

                  e.  Kontrola čipu 



Genetický test -  DNA profil jedince  

3 fotografie – v postoji z obou stran + portrét hlavy 

 

2) Výbor obdržel žádost o udělení výjimky od paní Petrové 

     a paní Ortové  - obě výjimky byly schváleny jednohlasně 

 

3) Výbor obdržel žádost od pana K.H.  k uzavření Smlouvy o poskytování služeb pro 

nečleny 

      - smlouva byla podepsána předsedkyní klubu 
 

4) Příprava plánované Klubové výstavy 24. 4. 2021 – bude aktualizováno dle nařízení 

vlády ČR 

 

 

5) Termín členské  schůze plánované na jaro 2021 bude posunut na letní období, kdy 

předpokládáme uvolnění vládních omezení. Předběžně byl navržen termín 7.8.2021 

při plánované KV. Řádná členská schůze bude spojena s volební schůzí. Termín může 

být upraven dle aktuální situace. 

 

6) Aktualizace chovných jedinců, dle aktuálního seznamu členů ACC z.s. 

 

7) Upozorňujeme na úpravu Zápisního řádu ČMKU v důsledku docházi k úpravě 

Zápisního řádu ACC z.s.  
 

       Čl. VII 
Vrh Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o 
této skutečnosti uvědoměn příslušný poradce chovu. Počet vrhů za období dvou kalendářních let 
jsou povoleny maximálně 3 vrhy u chovné feny, ideální je jeden vrh ročně. Toto pravidlo se 
nevztahuje na případy náhradního krytí, tj. pokud fena nezabřezla. Prodloužení chovnosti po 
8roce věku je možné po udělení výše uvedených potvrzení (viz Uchovnění feny ) a to o jeden vrh 
do věku 9let feny. 
 
Bude upraveno dle Zápisního řádu ČMKU 
Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy fena 
porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě doporučení 
veterináře povolit chovatelský klub. 

        

 

 

 
 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno – PRO -5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
          

                                                                                                                               Zapsala Simona Krátká 


