S m ě r n i c e č. 2
ze dne 31.07.2016
o poskytování příspěvku z fondu zdraví grifonků a brabantíků

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Na základě usnesení členské schůze pořádané v Brně 6.7.2015, byl vytvořen
z provozních prostředků Fond pro zdraví ve výši 100 000 Kč.
2. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů
souvisejících se zdravotním vyšetřením grifonků a brabantíků v majetku členů
Klubu chovatelů grifonků a brabantíků (dále jen KCHGB).
3. Podle směrnice se poskytuje příspěvek na vyšetření chiari malformace a
syringomyelii (dále jen CM/SM) a na archivaci vzorku DNA u vybrané laboratoře
po dobu 10 let.
4. Výbor KCHGB může rozhodnout o dílčím použití prostředků fondu i k jiným
účelům, ve prospěch zdravého chovu.
Čl. 2
Rozsah příspěvků
Členům náleží příspěvek na :
-

vyšetření CM/SM, provedené na vybraném specializovaném pracovišti
odborným lékařem
na archivaci vzorku DNA po dobu 10 let u vybrané laboratoře

Čl. 3
Výše příspěvků
1. Příspěvek ve výši 2 000 Kč na CM/SM bude členům poskytnut po předložení
výsledku vyšetření ve formě certifikátu podle BVA (britisch veterinary
association).
2. Příspěvek na archivaci genetického profilu ve výši 360 Kč bude členům poskytnut
po předložení kopie objednávky u vybrané laboratoře.

Čl. 4
Vyúčtování úhrady
1. Nárok na poskytnutí příspěvku je nutné uplatnit předložením vyplněného
formuláře Žádost o příspěvek z Fondu zdraví (viz Příloha č. 1 této směrnice).
Současně s vyplněným formulářem předloží člen KCHGB kopii potřebné listiny
dle čl.3.
2. Kontrolou dokumentace je pověřen předseda KCHGB.
3. Lhůta na vyplacení příspěvku na 30 kalendářních dnů od data doručení.
4. Příspěvek nebude poskytnutý v případě vyčerpání finančního limitu fondu.
Čl. 5
Podmínky poskytnutí příspěvku
1.

Žádat o příspěvek může pouze majitel psa nebo feny, který je členem KCHGB.

2.

Žádající musí souhlasit s anonymním použitím předaných výsledků či
archivovaného vzorku DNA klubem ve prospěch zdravého chovu.

3.

Vyšetření CM/SM, provedené Veterinární klinikou Jaggy v Brně a vyhodnocena
MVDr. Alešem Tomkem.

4.

Objednávka archivace vzorku DNA na dobu 10 let u labratoře Genomia s.r.o.

Čl 6
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

předseda KCHGB
Petr Dufek

