ZÁPIS Z E-MAILOVÉ VÝBOROVÉ SCHŮZE KONANÉ OD 20.10. – 20.11. 2008
1) Výbor navrhl a schválil úpravu směrnic 2 a 3/2008, které nahrazují
směrnice 1 a 2/2004
Směrnice KCHBO č. 2/2008 - 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). Bude zveřejněno datum nakrytí/porodu, počet a pohlaví narozených štěňat, jména
rodičů a základní informace o nich, jméno chovatele, chovatelské stanice a kontakt na něj. Zároveň
bude oznam doplněn o aktivní linky na stránky rodičů a rodokmen vrhu v databázi klubu. Tato služba
je přístupná pouze členům klubu KCHBO. Nečleni klubu chovající prostřednictvím klubu KCHBO mají
právo na krátkou informaci o nakrytí nebo narození štěňat, ovšem bez podrobných informací o
rodičích vrhu, bez kontaktu na chovatele či majitele, bez aktivních linků a rodokmenu štěňat a s
dovětkem "Nečlen klubu". Je povinností každého chovatele, aby svého poradce informoval o bližších
kontaktních údajích, tedy telefonu, e-mailu, event. www adrese. Oznámení o narozených štěňátkách
bude na klubovém webu umístěno standardně do 3 měsíců věku štěňat, v případě výslovného přání
chovatele může být tato doba prodloužena nejvýše dvakrát, vždy o jeden měsíc. 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 možnost
je dále inzerovat v rubrice "dorost a dospělí"
b) propagace odrostlých štěňat a dospělých psů je uveřejňována na základě konkrétního požadavku
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) inzerce na klubovém webu. V této sekci je možné zveřejnit inzeráty na plánovaná krytí, štěňátka,
nabídky psů ke krytí, ale i další s chovem psů související věci (např.prodej pomůcek, spolujízda na
kynologické akce, atd). Doba platnosti inzerátu je maximálně 1 měsíc. Člen klubu může inzerovat
zdarma 2x v kalendářním roce, za předpokladu, že inzerát není podnikatelský. Nečleni klubu,
podnikatelé a nadpočetné inzeráty členů klubu jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku.
d) publikování v klubové Databázi – zde jsou automaticky uvedeni všichni chovní jedinci, stejně jako
další jedinci zapsaní v plemenných knihách, v návaznosti na dodání podkladů z plemenných knih.
Pravidla a postup při doplňování informací je zveřejněn v úvodní stránce Databáze.

2) Propagace v klubovém časopise
a) propagace nakrytých fenek a narozených štěňat je uveřejňována automaticky (zajišťuje příslušný
poradce chovu). Tato verze propagace je přístupná členům klubu, nečleni klubu chovající
prostřednictvím klubu KCHBO mají nárok pouze na stručný odkaz bez kontaktních informací, bez
bližších informací k rodičům vrhu a s dovětkem „nečlen klubu“. Je povinností každého chovatele, aby
svého poradce informoval o bližších kontaktních údajích, tedy telefonu, e-mailu, event. www adrese
b) rubrika "Představujeme klubové šampiony KCHBO" - zajišťuje výstavní referent ve spolupráci s
jednotlivými poradci chovu a předseda klubu, podle podkladů dodaných majiteli psů. V této rubrice se
zveřejňují psi, kteří získali titul Klubového šampiona KCHBO krásy i práce 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 každém 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 každý pes představen maximálně 2x za život, s intervalem delším než 3 roky.
d) rubrika "Veteráni" - je přístupná pro psy a feny v majetku členů klubu. V této rubrice může 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 každý pes představen maximálně 1x.
e) rubrika "Vzpomínáme" - je přístupná pouze pro psy a feny v majetku členů klubu. V této rubrice
může být zveřejněno jméno psa, jméno majitele, fotka a krátký nekrolog podle přání majitele
maximálně do velikosti stránky A5
f) inzerce v klubovém časopise – je přístupná pro členy i nečleny klubu, rovněž pro podnikatele.
Aktuální ceník inzerce je zveřejněn v časopise a na webových stránkách, členi mají na inzeráty slevu.

3) Doporučování štěňat poradci chovu a dalšími členy výboru
Je-li poradce chovu nebo člen výboru 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.
Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 1/2004 s platností od 01.11.2008
Směrnice KCHBO č. 3/2008 - Podmínky pro přidělení dotací
1)aktivní členství v klubu KCHBO nejméně od počátku roku v kterém o dotaci žádá (aktivním se
myslí, že většinu své aktivity majitel realizuje v klubu KCHBO)
2)podat si žádost o přidělení dotací nejpozději k 30.11. příslušného kalendářního roku doporučeným
dopisem na adresu jednatele klubu.
Žádost 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 až do výše 1500 Kč za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v
bodě 4.
4) Požadované 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 soutěži družstev
c) pro MS BO Obedience - splnění limitu zkoušky + umístění v první polovině startovního pole
d) MS BO Mondioring - splnění limitu zkoušky v kat.I-III + umístění v první polovině startovního pole
e) Světová výstava BO, Nationale d´Elevage Belgie, Francie a Holandska – 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 možnost klubu. V tom případě se přihlíží k výsledkům
jednotlivých psů.

Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 2/2004 s platností ode dne 01.11.2008

2) Předsedkyně klubu obdržela písemnou stížnost z Polska, od paní Sabine
Lingen, která si v ČR zakoupila fenu X´Sophi Charlotte Sixty Six, nar. 03.10.2007. Fenu řádně
zaplatila při převzetí, přesto do dnešního dne neobdržela exportní průkaz původu.
Chovatelka se údajně nejdříve odvolávala na prodlení plemenné knihy, následně tvrdila, že PP
odeslala do Německa. I přes četné naléhání paní Lingen o tomto nepředložila žádný důkaz (podací
lístek pošty), ani situaci nenapravila.
Klub zjistil následující: Podklady k vrhu byly doručeny poradkyni chovu dne 11.12.2007,
poradkyně je následně odeslala na plemennou knihu dne 14.12.2007. Plemenná kniha vystavila
rodokmeny dne 20.1.2008. Fena X´Sophi byla prodána dne 05.01.2008, tj. ve třech měsících věku.
Chovatelka feny požádala o vystavení exportního PP na fenu X´Sophi Charlotte Sixty Six až po
mnoha dalších měsících a tento byl obratem vystaven a odeslán dne 01.07.2008.
Jako adresu nabyvatele uvedla chovatelka datum a místo narození a číslo občanského
průkazu paní Lingen s dodatkem, že země je Německo. Exportní průkaz původu chovatelka
nevyzvedla a pošta dobírkovou zásilku vrátila zpět na Plemennou knihu. Ta urgovala vyzvednutí PP
dne 17.07.2008 a odeslala znovu chovatelce dne 23.07.2008.
Kromě toho plemenná kniha eviduje k datu 15.11.2008 další dva exportní průkazy původu na
psy z chovatelské stanice Sixty Six, které byly vydány a odeslány chovatelce dne 19.08.2008,
chovatelkou nevyzvednuty, urgence vrácené zásilky proběhla dne 09.09.2008 a dodnes je bez
odezvy.
Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že nedošlo k žádným průtahům na straně plemenné knihy
nebo klubu KCHBO, naopak, průtahy byly zcela evidentně na straně chovatelky.
Mimo případů exportních průkazů kontaktoval pan Pavel Volšický předsedkyni klubu s tím, že
zakoupil fenu BOT Ywette Gale Mia Sixty Six, nar. 11.03.2008 a dodnes rovněž neobdržel rodokmen.
Tyto rodokmeny byly vydány a chovatelce odeslány plemennou knihou dne 24.6. 2008.
Podle ZŘ ČMKU je průkaz původu nedílnou součástí jedince a chovatel je povinen jej
předat. Proto jménem klubu vyzýváme paní Kuncmanovou, aby tak neprodleně učinila, jinak
se vystavuje možnosti kárného řízení.
Výbor s politováním konstatuje, že podobné jednání poškozuje obraz všech tuzemských
chovatelů BO v zahraničí.
Tento zápis bude neprodleně doporučeně zaslán paní Ivě Kuncmanové.

