Zásady pro činnost poradců chovu
Klubu karelských medvědích psů a lajek, z.s.

1. Základní ustanovení
1.1. Funkce poradce chovu má základní význam v odborném, organizačním a metodickém řízení
chovatelství.
1.2. Od poradce chovu se požaduje odborná a morální vyspělost a svědomitost.
1.3. U poradce chovu se předpokládá znalost a schopnost uplatňovat předpisy KKMPL, z.s., ČMKJ,
ČMKU a FCI.

2. Organizace činnosti
2.1. Kde působí více poradců chovu, je jeden jmenován vedoucím poradcem – tzv. hlavní poradce
chovu. Ten koordinuje činnost poradců chovu v klubu. V klubu pracují poradci zvlášť pro jednotlivá
plemena psů.
2.2. V případě potřeby je možné vzájemné zastupování poradců v rámci klubu, zastupovaný však
musí být zastupujícím informován o jeho působení při zastupování. K zastupování pověřuje hlavní
poradce chovu.

3. Ustavení poradce chovu
3.1. Kandidát na výkon funkce poradce chovu je vybírán z členů chovatelského klubu, z řad
zkušených a odborně způsobilých chovatelů. Poradce chovu jmenuje do funkce výbor chovatelského
klubu. Nezbytné předpoklady pro přijetí kandidatury na funkci poradce chovu: - dosažení věku 25 let
- kandidát nesmí být postižen za porušení normativ KKMPL,z.s., ČMKU, FCI
3.2. Poradce chovu může být výborem klubu odvolán pro neplnění povinností nebo pro závažné
chyby, kterých se dopustil.

4. Práce poradce chovu
4.1. Poradce chovu v rozsahu své působnosti navrhuje a schvaluje plánovaná krytí. Proti rozhodnutí
poradce chovu má chovatel právo se odvolat k výboru klubu.
4.2. Poradce chovu má povinnost provádět kontroly vrhů, kontrolovat stav zvířat, jejich umístění,
hygienické a zdravotní podmínky a záznamy v knize krytí a vrhů. Je-li to nutné, může ke kontrole
přizvat jiného poradce chovu, funkcionáře klubu nebo vhodného odborníka (veterináře).

4.3. Poradce chovu má právo vyžadovat odstranění závad zjištěných v chovech a obracet se s žádostí
o spolupráci na výbor klubu.
4.4. Poradce chovu má právo vyžadovat od funkcionářů klubu, výstavních výborů, pracovníků
plemenné knihy i od chovatelů informace pro výkon své funkce (zejména fotokopie rodokmenů,
výstavních hodnocení, údajů o členství v klubu apod.).
4.5. Poradce chovu má právo při provádění kontroly vrhu od chovatele požadovat úhradu
cestovného hromadným dopravním prostředkem v plné výši, nebo individuálním dopravním
prostředkem do výše 5 Kč / 1 km, nedohodnou-li se jinak. Náklady ostatních kontrol (kontroly celých
chovů, opakované kontroly vrhů atd.) hradí ten, kdo si jejich uskutečnění vyžádal, či kdo vyvolal
potřebu jejich provedení. 4.6. Poradce chovu může od klubu požadovat úhradu nákladů na poštovné
v plné výši a nákladů na telefonní hovory ve výši 300 Kč / kalendářní rok.

5. Povinnosti poradce chovu
5.1. Poradce chovu je povinen soustavně zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci minimálně účastí na
školeních, výstavách, bonitacích a jiných akcích.
5.2. Poradce chovu je povinen vyřizovat včas administrativní záležitosti související s doporučováním a
schvalováním krytí. Je povinnen vystavit krycí list nejdéle do 14 kalendářních dnů od zaplacení
poplatku za KL a ověření zaplacení členského příspěvku na daný rok.
5.3. O provedení kontroly vrhu vydá chovateli písemné potvrzení s jednoznačným vyjádřením (popř.
uvede vady štěňat vedoucí k vyřazení z chovu apod.). Ve spolupráci s chovatelem doplní všechny
údaje v přihlášce k zápisu štěňat. Poradce chovu obdrží od chovatele přihlášku k zápisu štěňat,
žádanku o zápisová čísla, popřípadě jednu sadu čárových kódů čipů, které PCH musí poslat na ČMKU
k vyřízení PP štěňat.
5.4. Poradce chovu je povinen chovateli poskytovat rady v otázkách týkajících se konkrétního vrhu
štěňat v držení chovatele. Poradce je povinen při styku s chovateli vyžadovat podmínky chovu
odpovídající etickým zásadám, řádu ochrany zvířat při chovu psů a zápisnímu řádu klubu, předpisům
ČMKU a FCI. Je povinen brát v úvahu a řešit všechny případy jejich nedodržování.
5.5. Při kontrolách poradce musí dodržovat a vyžadovat hygienické a zdravotní zásady směřující k
dobrému zdravotnímu stavu zvířat v chovech.
5.6. Vlastní chovy poradců a chovy příslušníků jeho domácnosti podléhají kompetenci jiného poradce
chovu v rámci klubu, kterého určí hlavní poradce chovu.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Změny a doplňky „Zásad pro činnost poradců chovu“ vydává výbor chovatelského klubu.

