KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s.
Sídlo: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov
Korespondenční adresa: Bc. Markéta Chodilová, Vavřineč 1, 277 31 Velký Borek

___________________________________________________________________________

Změna Zápisního řádu KCHJ ČR 2021
6. 4. 2021 – bylo svoláno rozhodnutí mimo zasedání dle Stanov KCHJ ČR, článek XI. Výbor, odstavec 4.
Rozhodování o změně Zápisního řádu KCHJ ČR bylo vyvoláno změnou zápisního řádu ČMKU.
K rozhodnutí byly výboru předloženy dvě otázky ke změně základních předpisů KCHJ ČR mimo Klubové
shromáždění (Stanovy KCHJ ČR, článek XI. Výbor, odstavec 8):
1. Upravit Zápisní řád KCHJ ČR z důvodu změny nadřazeného předpisu, konkrétně Zápisního
řádu ČMKU?
2. Souhlasím s přiloženou úpravou zápisního řádu s názvem "2021_zapisni_rad_kchj.docx"?
Termín k vyjádření pro členy výboru byl stanoven na 14.4.2021. V případě nedoručení vyjádření se
předpokládá NESOUHLAS v obou otázkách. Rozhoduje většina všech členů výboru.
Všichni členové výboru projevili pomocí e-mailu s oběma otázkami souhlas do 10.4.2021.
Kontrolní komise po výzvě k projevení souhlasu či nesouhlasu vyjádřila svůj souhlas 7.4.2021.

Od 14.4.2021 platí nový Zápisní řád KCHJ ČR.
Změny provedené v řádu:
IV. Chov a jeho řízení
……
4. Chovná fena smí mít v kalendářním roce pouze jeden vrh, počet ponechaných štěňat není omezen, chovatel je
povinen dodržet ustanovení části VIII, odst., 2 a 4 tohoto zápisního řádu. V případě, že fena vrhla pouze 1 štěně, může
mít ve stejném kalendářním roce ještě jeden vrh, za předpokladu, že součet vrhů za dva po sobě následující kalendářní
roky nepřesáhne počet tři.
Chovná fena smí mít v kalendářním roce maximálně jeden vrh, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i
mrtvé). Výjimku může za chovatelský klub povolit hlavní poradce chovu, a to ze zdravotních důvodů a na základě
písemného doporučení veterináře. Počet ponechaných štěňat není omezen, chovatel je povinen dodržet ustanovení
části VIII, odst., 2 a 4 tohoto zápisního řádu.
VIII. Vrh
…….
2. Při počtu štěňat ve vrhu vyšším, než odpovídá kondici a možnostem chovné feny musí chovatel zajistit jejich
přikrmování, případně kojnou fenu. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a
ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. Chovatel (držitel) nesmí neodborně
zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě
nutnosti je chovatel (držitel) povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem. Péče o fenu v březosti, při kojení
a odpovídající péče o zdárný vývin a zdraví štěňat (včasné a kvalitní přikrmování a krmení štěňat, jejich odčervení) je
základní povinností chovatele, resp. majitele (držitele) chovné feny.
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