
Upozornění chovatelům – novinky 2020 
 

Expresní poplatek za vystavení doporučení ke krytí – 500 Kč 

Týká se krycího listu, který majitel feny žádá vystavit ve lhůtě kratší než 30 kalendářních dnů. Jinak 

zůstává poplatek 200 Kč. 

 

Úprava informací v tiskopise Doporučení ke krytí 

Místo informací o výstavách a zkouškách zavedena kolonka Oftalmologické vyšetření, kde bude 

zaznamenáno datum vyšetření. 

 

Kdy jít na oftalmologické vyšetření? 

 za účelem splnění podmínek chovnosti a potom:  

Chovný pes – vždy když vyprší platnost stávajícího vyšetření (platnost je 12 měsíců) a datum 

aktualizovat v evidenci poradce chovu. 

Chovná fena – před žádostí o vystavení doporučení ke krytí a kopii vyšetření zaslat spolu 

s žádostí o vystavení doporučení ke krytí. 

 

Při uchovňování nezapomeňte! 

1) vyplnit kartu chovného jedince (ke stažení http://wss.kchls.cz , pod odkazem Formuláře ke 

stažení) 

2) souhlas se zveřejněním osobních údajů (ke stažení http://wss.kchls.cz , pod odkazem 

Formuláře ke stažení) 

3) dodat fotografii chovného jedince, stačí elektronicky na e-mail jasluvka@seznam.cz 

 

Interní databáze chovných jedinců 

Je to služba nad rámec všech povinností, poradce chovu má povinnost vést pouze evidenci chovných 

jedinců v papírové podobě. Interní databáze chovných jedinců, stejně jako celý web sekce WSS, jsou 

nadstandardní službou. Databázi i web spravují členky sekce zdarma a ve svém volném čase.  

Databáze bude nyní aktualizována tímto způsobem: 

K datům 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. zašlete vaše požadavky na e-mail aktualitywss@gmail.com. 

Následně, v termínu 7 kalendářních dnů, tedy k 7. 4., 7. 7., 7. 10. a 7. 1. provede správkyně databáze 

veškeré aktualizace.  

Aktualizace webu WSS: 

Budou prováděny dle časových možností správkyně webu a jenom tehdy, pokud zaslané informace 

(výsledky výstav, štěňata apod.) budou obsahovat všechny zveřejňované údaje. 

 

Schůze sekce 2020 

Schůze sekce 2020 se z důvodu konání Konference KCHLS uskuteční v tomto roce až v rámci letního 

srazu 2020, jehož termín bude upřesněn do konce února 2020. 

 

 

 

 

Ing. Dana Pospíšilová a Mgr. Jiří Lazar 
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