ZPRÁVA HLAVNÍHO PORADCE CHOVU ZA ROK 2015
Elektronické krycí listy
Možnost generovat si elektronické krycí listy přímo z databáze je pro členy klubu dostupná již čtvrtým rokem. Tuto
možnost hojně využívají a „papírové“ krycí listy jsou vystavovány již jen ojediněle.
V roce 2015 bylo vygenerováno celkem 5 KL na Groenendaely, 17 KL na Australské ovčáky, 20 KL na
Tervuereny a 52 KL na Malinoise. Převážná většina krycích listů byla ještě v průběhu roku využita.
Pětkrát došlo k opakovanému generování krycího listu na tu samou fenu během jednoho dne. Prosím věnujte
pozornost návodu na práci s aplikací, aby k takovému duplikování nedocházelo.
Stále také trochu bojujeme s platební morálkou chovatelů, nejsou výjimkou případy, kdy si chovatel během roku
vygeneruje hned několik krycích listů, využije je, ale nezaplatí. Z tohoto důvodu budeme muset přistoupit k omezení této
funkcionality pro „hříšníky“.

DNA profily / ověření původu
DNA profily jsou povinné od roku 2011. Povinnost se vztahuje nejen na nově uchovněné jedince, ale i na jedince
od té doby použité v chovu!
V roce 2015 bylo vyšetřeno 107 psů, z nichž u 75-ti byl ověřen původ, to je 70% všech provedených profilů. Pro
srovnání, v roce 2014 to bylo 51,5%. Všem prověřovaným psům souhlasil původ. U dvou dalších jedinců nebylo možné
provést prověření pro technické překážky, stále řešíme.
Pokud máte psa nebo fenu a chcete využít individuálního odběru DNA, nezapomeňte se u hlavního poradce
chovu informovat, zda klub eviduje DNA profily obou rodičů. V případě, že ano, zažádejte o srovnání, klub profily zašle
laboratoři. V letošním roce narostl počet neověřených, ale ověřitelných psů na několik desítek a přestože ověření je
povinné a je to vlastně smyslem celé akce, někteří majitelé to ignorují. Proto klub navrhuje úpravu ZŘ, podle které takoví
jedinci nebudou moct být použiti v chovu, dokud si ověření nedoplní.
Celková částka vyplacená na dotacích za DNA byla 13.500 Kč.
HROMADNÉ ODBĚRY:
Odebraných
celkem

Odebíraní v rámci
uchovnění

Již dříve nebo
dosud
neuchovnění psi

Uplatněné dotace

Ratenice

27

27

0

4.200 Kč

Přerov

19

19

0

2.800 Kč

Kralupy

40

38

1+1 veterán

6.500 Kč

Celkem

86 psů

84 psů

2 psi

13.500 Kč (66 psů)

Akce

Vloni bylo na dotacích vyplaceno 8.400 Kč, předloni 12.400 Kč a v roce 2012 celkem 12.900 Kč.
Podpora členů klubu dotacemi na hromadných odběrech zůstává, stejně jako vyšší dotace pro veterány a
zařazení DNA ověření původu štěňat do Zdravotního programu (= možnost získat slevy na PP štěňat).

Zdravotní program
Tyto výhody jsou určeny pro členy i nečleny klubu, kteří dělají „něco navíc“ pro zdraví plemene.
Pro členy i nečleny je určena sleva na popisnou přehlídku a povahový test ve výši 250 Kč (člen tedy zaplatí 100 Kč,
nečlen 300 Kč), pokud má jedinec provedena dvě nepovinná vyšetření nebo jedno nepovinné bonusové vyšetření. Na
slevách na popisné přehlídky a povahové testy bylo nárokováno a slevněno celkem 2.500 Kč (10 jedinců).
Výhradně pro členy chovající prostřednictvím našeho klubu je pak určená dotace na rodokmeny štěňat ve výši
50-100 Kč za každé štěně, podle toho, zda podmínku dvou nepovinných vyšetření nebo jednoho nepovinného
bonusového vyšetření splňují oba rodiče vrhu (pak je dotace 100 Kč na každý rodokmen štěněte), nebo jeden rodič
z vrhu (dotace 50 Kč na každý rodokmen štěněte). Jelikož se množí dotazy, jak to je s DLK, zda se počítá mezi
nepovinné nebo povinné vyšetření, osvětlujeme, že záleží na datu uchovnění psa. Pokud v tu dobu nebyly pro něj DLK
povinné, lze je započíst mezi jedno z nepovinných vyšetření. V roce 2015 bylo vyplaceno v dotacích na rodokmeny štěňat
celkem 4.950 Kč.
Podrobnější informace i způsob jak o dotace žádat naleznete ve směrnici na webu klubu.
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