E-mailová schůze výboru – I/2004 (duben 2004)
1) Směrnice pro zveřejňování informací na internetu a v klubovém časopise.
2) Směrnice pro přidělování dotací
3) Pokusný vrh

Ad 1) Směrnice pro zveřejňování informací na internetu a v klubovém časopise.
Vzhledem k tomu, ţe se mnoţí dotazy, kdo a jakým způsobem můţe mít uveřejněný odkaz na
nakrytou fenku, štěňátka, dospělého psa, apod. a vzhledem k faktu, ţe zde chybí jasná pravidla, shodl
se výbor klubu za pomocí názorů chovatelské komise na těchto pravidlech:
Směrnice KCHBO č. 1/2004 – Zveřejňování informací o psech, fenách a štěňatech
1) Zveřejnění na klubovém webu
a) anonce nakrytých fenek a narozených štěňat je uveřejňována automaticky (zajišťuje příslušný
poradce chovu). Tato sluţba je přístupná pouze členům klubu KCHBO. Nečleni klubu chovající
prostřednictvím klubu KCHBO mají právo na krátkou informaci o nakrytí nebo narození štěňat, ovšem
bez kontaktu na chovatele či majitele a s dovětkem "Nečlen klubu". Je povinností kaţdého chovatele,
aby svého poradce informoval o bliţších kontaktních údajích, tedy telefonu, e-mailu, event. www
adrese. Oznámení o narozených štěňátkách bude na klubovém webu umístěno standardně do 5
měsíců věku štěňat. Pokud chovatel prodá štěňátka dříve, je jeho povinností informovat poradce
chovu, který zabezpečí zrušení anonce na klubovém webu. Pokud se chovateli nepodaří prodat
štěňátka ani do 5 měsíců věku, má moţnost je dále inzerovat v rubrice "dorost a dospělí"
b) propagace odrostlých štěňat a dospělých psů je uveřejňována na základě konkrétního
poţadavku chovatele/majitele, který odešle na adresu klubového webmastera. Tato forma propagace
je přístupná pouze členům klubu KCHBO. Člen klubu je povinen uvést pouze pravdivé informace o
nabízeném jedinci, v opačném případě si klub vyhrazuje právo inzerci opravit podle skutečnosti nebo
stáhnout.
c) publikování v rubrice miláčci - informace o jednotlivých psech splňujících kritéria této rubriky
(tedy štěňata, mladí psi před uchovněním, neuchovnění psi, z chovu vyřazení psi, veteráni) zasílají na
adresu klubového webmastera sami majitelé (chovatelé) těchto jedinců. Klub si vyhrazuje právo
upravit případné nepravdivé či poradci chovu nedoloţené informace. Tato rubrika nesmí být vyuţita k
jakékoliv inzerci!
d) publikování v rubrice chovní psi a chovné feny - informace o jednotlivých psech splňujících
kritéria této rubriky (tedy uchovnění jedinci, jejichţ chovnost je klubu doloţena) zasílají na adresu
klubového webmastera majitelé (chovatelé) těchto jedinců nebo poradci chovu. V této rubrice je
povinností uveřejnit výsledky zdravotních vyšetření a výsledku popisné přehlídky, povahového testu,
event.bonitace. Klub si vyhrazuje právo opravit případné nepravdivé či nedoloţené informace. Členi
klubu mají právo na uveřejnění plné adresy včetně telefonu, e-mailu nebo www stránek a vlastního
komentáře k vlastnostem či potomstvu psa. Nečleni klubu nemají nárok na zveřejnění adresy+bliţších
kontaktních údajů (mají zveřejněno pouze jméno majitele s poznámkou "Nečlen klubu") a na
zveřejnění vlastního komentáře k vlastnostem či potomstvu psa. Majitel chovného jedince je povinen
informovat příslušného poradce o změně zdravotního stavu (zejména kastrace, císařské řezy, apod.)
2) Propagace v klubovém časopise
a) propagace nakrytých fenek a narozených štěňat je uveřejňována automaticky (zajišťuje příslušný
poradce chovu). Tato verze propagace je přístupná pouze členům klubu. Nečleni klubu chovající
prostřednictvím klubu KCHBO se nezveřejňují. Je povinností kaţdého chovatele, aby svého poradce
informoval o bliţších kontaktních údajích, tedy telefonu, e-mailu, event. www adrese
b) rubrika "Představujeme klubové šampiony KCHBO" - zajišťuje výstavní referent ve spolupráci s
jednotlivými poradci chovu, podle podkladů dodaných majiteli psů. V této rubrice se zveřejňují psi,
kteří získali titul Klubového šampiona KCHBO a to zpravidla v prvním čísle roku následujícího po
získání titulu.
c) rubrika "Představujeme" - je přístupná pro psy a feny, kteří splnili titul Šampiona nebo zkoušky
III. stupně. Podklady pro zveřejnění zasílá výhradně majitel psa a to na adresu redaktora klubového
časopisu. V kaţdém časopise je pro rubriku Představujeme vyhrazena minimálně jedna stránka,
maximálně podle aktuální situace časopisu. Tato rubrika je přístupná pouze pro členy klubu

KCHBO. V této rubrice smí být kaţdý pes představen maximálně 2x za ţivot, s intervalem delším neţ
3 roky.
d) rubrika "Veteráni" - je přístupná pro psy a feny v majetku členů klubu. V této rubrice můţe být
zveřejněno jméno psa, jméno majitele a aktuální fotka + datum narození. V rubrice se představují psi
a feny starší 12-ti let. V této rubrice smí být kaţdý pes představen maximálně 1x.
e) rubrika "Opustili nás" - je přístupná pouze pro psy a feny v majetku členů klubu. V této rubrice
můţe být zveřejněno jméno psa, jméno majitele, fotka a krátký nekrolog podle přání majitele
maximálně do 400 znaků.
3) Doporučování štěňat poradci chovu
Je-li poradce chovu osloven z titulu své funkce zájemcem o štěňata, je povinen předat informace o
všech nakrytých fenkách nebo narozených štěňatech v majetku členů klubu KCHBO, chovajících
prostřednictvím našeho klubu, a to bez vyjímky.

Ad 2) – Směrnice pro přidělování dotací
Klub KCHBO bude podporovat (v souladu s organizačním řádem klubu) všechny aktivity vedoucí
k úspěšné reprezentaci našeho klubu v zahraničí. Z tohoto důvodu byla zpracována směrnice o
přidělování dotací a to tak, aby měli šanci všichni, kdo náš klub úspěšně reprezentují.
Směrnice KCHBO č. 2/2004 - Podmínky pro přidělení dotací v roce 2004:
1) aktivní členství v klubu KCHBO (aktivním se myslí, ţe většinu své aktivity majitel realizuje v klubu
KCHBO)
2) podat si ţádost o přidělení dotací nejpozději k 30.11.2004 doporučeným dopisem na adresu
jednatele klubu. Ţádost musí obsahovat:
a) název akce, datum a místo konání
b) kopii výsledkové listiny, posudku nebo jiného dokladu o umístění
c) kopii katalogu
d) kopii dokladu o platbě startovného, event.propozic, ze kterých je zřejmá výška startovného
3) proplácí se startovné aţ do výše 1500 Kč za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v
bodě 4.
4) Poţadované výsledky pro proplacení dotací jsou:
a) pro MS BO IPO3 - splnění limitu zkoušky + umístění v první polovině startovního pole
b) pro MS BO Agility
I)
splnění limitu postupu do finále a umístění v první polovině finálového běhu
nebo obsazení 1. - 3. místa v jednom finálovém běhu
nebo
II)
umístění v první polovině startovního pole
nebo
III)
medailové umístění v soutěţi druţstev
c) pro MS BO Obedience - splnění limitu zkoušky + umístění v první polovině startovního pole
d) MS BO Mondioring - splnění limitu zkoušky v kat.III + umístění v první polovině startovního
pole
e) Světová výstava BO, Nationale d´Elevage Belgie a Francie - známka Výborná 1-4, pokud se
pes zároveň umístí v první polovině psů ve třídě
5) Klub má právo krátit dotace, pokud součet všech nárokovaných dotací převyšuje částku
vyhrazenou v rozpočtu, případně aktuální moţnost klubu. V tom případě se přihlíţí k výsledkům
jednotlivých psů.
Ad 3) Pokusný vrh
Vzhledem k mnoţícím se dotazům od členů klubu se výbor rozhodl usnést následovně:
jakýkoliv pokusný vrh ve smyslu Chovatelského řádu bude napříště rozhodnut na schůzi
Chovatelské komise, nikoliv přímo na Popisné přehlídce. Pokud si poradce chovu nebude na
Popisné přehlídce jistý, zda pes splňuje standardní podmínky chovnosti, nebo zda se jedná o

pokusný vrh, nepředá majiteli psa/feny protokol a nezapíše výsledek aţ do doby, neţ se
k problému vyjádří celá Chovatelská komise.
Chovatel který odchovává pokusný vrh je povinen zaslat příslušnému poradci kopie kupních
smluv se všemi nabyvateli štěňat, nebo adres všech nových nabyvatelů štěňat (v případě, ţe
kupní smlouvy nebyly sepsány) a to do 1 měsíce od jejich prodeje, případně darování.
Majitel krycího psa uchovněného na pokusný vrh je povinen zaslat příslušnému poradci kopii
smlouvy o krytí, ve které bude zanesena klauzule, podle níţ chovatel štěňat prohlašuje, ţe
nejpozději do 1 měsíce od prodeje, případně darování štěňat vzešlých z tohoto krytí zašle
příslušnému poradci kopie všech kupních smluv s nabyvateli štěňat, nebo adres všech
nových nabyvatelů štěňat (v případě, ţe kupní smlouvy nebyly sepsány).
Pokud bude chovatel (majitel) jednat v rozporu s těmito ustanoveními, vystavuje se svým
jednáním stejným postihům, jako za hrubé porušení chovatelského řádu.
Důvody, které výbor k tomuto vedou jsou následovné:
Na Popisné přehlídce není moţné často zhodnotit veškeré podklady vedoucí k rozhodnutí,
zda pokusný vrh bude nebo nebude povolen. Často je nutná například konzultace
s odborníky (veterinárními lékaři, apod.).
Pokusný vrh bez zaručené zpětné kontroly, postrádá veškerou logiku a smysl. Dá se reálně
předpokládat, ţe pro mnoho chovatelů/majitelů splní pokusný vrh jejich touhu mít po svém
jedinci alespoň jednou štěňata s PP a nebudou se dále snaţit o přeřazení jedince do
standardního chovu (k čemuţ je nutné předvedení odchovů). Pokusný vrh bez zpětné
kontroly a vyhodnocení jeho výsledku pozbývá smysl původního záměru s tím, ţe dává
prostor ke spekulacím, ţe slouţí jen k jakémusi zvýhodnění, které lze udělit jen některým
členům klubu.
Zapsala H.Pisarčíková

