Usnesení Shromáždění delegátů KCHMPP
dne 14. ledna 2017 v Praze, Dolních Počernicích

1) Shromáždění delegátů vzalo na vědomí
Zprávu o činnosti klubu přednesenou Jaroslavem Rudolfem
Zprávu dozorčí rady přednesenou Jitkou Rodovou
Zprávu o hospodaření klubu přednesenou Jaroslavem Rudolfem

2) Shromáždění delegátů přijalo návrh
Odložit návrh sekce AST na změnu Stanov a ostatních řádů KCHMPP na jednání dalšího shromáždění
delegátů s tím, že návrhy budou zveřejněny na stránkách klubu a vytvoří se speciální emailová adresa
k připomínkování.

3) Shromáždění delegátů přijalo změny
Stanovy:
Návrhy na kandidáty do orgánů klubu nelze podávat přímo na shromáždění delegátů, musí být známi
předem a uvedeni v pozvánce na jednání shromáždění delegátů.
Shromáždění delegátů je možné svolat i elektronicky.
V případě volby delegáta na shromáždění delegátů se ruší podmínka pro usnášeníschopnost 15%
účasti členů na schůzi sekce.
Účetnictví za uplynulý rok předloží ekonom do 30.6. dalšího roku dozorčí radě ke kontrole.

Kárný řád:
Kárné opatření „zákaz chovu“ je možno uložit až na 3 roky.
V případě porušení chovatelských normativů pozastaví dozorčí rada zcela či částečně chovatelský
servis kárně obviněnému. Současně dozorčí rada vyrozumí výbor a příslušného poradce chovu
(elektronicky nebo písemně).
Vypouští se §6 - jmenování dozorčí rady (je ve stanovách)
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Předvolání ke kárnému řízení je možné písemně doporučeným dopisem a současně i elektronicky.
Nejpozději 3 dny před stanoveným jednáním je předvolaný povinen potvrdit svou účast.
Dozorčí rada informuje předsedu klubu a poradce chovu o výsledku kárného řízení.
Výsledek kárného řízení, pokud rozhodne dozorčí rada, bude zveřejněn na webu klubu a budou
informovány ostatní kluby zastřešující chov daného plemene.
O případném odvolání výbor KCHMPP rozhodne do 30 dní.

Bonitační řád:
Účast hárající feny na bonitaci je možná pouze po předchozí domluvě s poradcem chovu. Při
nedodržení nebude chovatel s hárající fenou vpuštěn do areálu výstaviště.
Na bonitaci bude přijat pouze jedinec se splněním podmínek chovnosti. Výjimkou je pouze výstava v
den bonitace a hromadný odběr DNA v den bonitace. Platí od června 2017.

Ostatní:
Zapůjčení původně českého jedince ze zahraničí je považováno za reimport.
Předvedení importovaného chovného jedince na bonitaci KCHMPP. Pokud má zvíře problém
neumožňující v ČR uchovnění (například kupírovaní jedinci) – pak může odůvodněnou výjimku povolit
výbor. Jedinec bude předveden poradci chovu.
Rozšíření pravomoci poradce chovu - může nedoporučit konkrétní spojení.
Klubový elektronický portál "administrativa" – viditelná agenda chovu pro danou sekci - je
neveřejná, pouze pro členy dané sekce a po přiděleném heslu členu dané sekce.

4) Shromáždění delegátů stanovilo poplatky a vícenáklady
Cena za zpracování agendy k vydání průkazu původu se stanovuje na 300 Kč, poplatku je osvobozen
člen klubu
Při nedodržení stanovených termínů dodání přihlášky vrhu pro vydání zápisových čísel a nedodržení
termínu dodání kompletních materiálů pro vydání průkazu původu budou účtovány vícenáklady a to:
100 Kč za každé štěně – při prvním nedodržení termínu dodání přihlášky vrhu k vydání zápisových
čísel a termínu kompletních materiálu k vydání PP
Při dalším opakování nedodržování termínů:
200 Kč za každé štěně – při opakovaném nedodržení termínů dodání přihlášky vrhu k vydání
zápisových čísel a termínu kompletních materiálu k vydání PP
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V odůvodněných případech může být od vícenákladů upuštěno, poradce chovu sepíše odůvodnění.
5) Shromáždění delegátů zvolilo
Náhradníka do výboru Klubu: Janu Ošoncovou
Dozorčí radu ve složení: Jitka Rodová, Michaela Jeleňová, Jitka Kriecherbecková
Náhradníka do dozorčí rady: Milana Bíloveckého

Shromáždění delegátů ukončeno v 15,33 hodin

V Praze 14. ledna 2017

Zapsala: Jolana Nováková

Kontrola zápisu: Zdeňka Vaňourková
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