Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích
Jíchova 854/8
198 00 Praha 9

V Blešně dne 27.2.2009
Č. j.: KŘ 1/2009
Paní
Iva Kuncmanová
Dvorská 166
503 11 Hradec Králové
----------------------

ROZHODNUTÍ
Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích (dále jen „Klub“) jako disciplinární orgán v řízení
zahájeném podle Kárného řádu Klubu na žádost p. Hany Pisarčíkové jako poradkyně chovu pro Tervuereny,
rozhodl takto:
Podle článku 3 c) Kárného řádu Klubu disciplinární orgán ukládá paní Ivě Kuncmanové, nar. 7.10.1963,
trvale hlášena na adrese Dvorská 166, 503 11 Hradec Králové, disciplinární opatření
kárný poplatek ve výši 1 500 Kč (jedentisícpětset korun)
za pozdní zaslání chovatelské dokumentace, pozdní úhradu krycích listů a za poškození důvěry veřejnosti ke
Klubu.

Odůvodnění
Dne 12.2.2009 bylo na návrh poradkyně chovu pro Tervuereny paní Hany Pisarčíkové zahájeno disciplinární
řízení na porušení řádů Klubu a ČMKU paní Ivou Kuncmanovou. A to
- dle článku 2b) Kárného řádu normativy klubu:
a) Zápisní řád Klubu: Bod 6.7 Nejpozději do týdne po posledním uskutečněném krytí je chovatel povinen
doporučeně odeslat krycí list příslušnému poradci chovu
b) Zápisní řád Klubu: Bod 8.2 Chovatel je povinen ohlásit každý vrh doporučeným dopisem příslušnému
poradci chovu nejpozději do 5-ti dnů od narození štěňat, v hlášení musí být uveden počet a pohlaví narozených
štěňat, případně i počet a pohlaví uhynulých a utracených štěňat a u australských ovčáků je také nutné uvést
přesnou barvu a délku ocasů jednotlivých štěňat, bez ohledu na to, zda ocas bude kupírován či nikoliv.
c) Zápisní řád Klubu bod 1.3. (Chovatelský řád plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI, Řád ochrany
při chovu a další řády ČMKU. Ve věcech tímto řádem neupravených, platí ustanovení Mezinárodního
chovatelského řádu FCI a řádů ČMKU jakožto vyšší závazné normy), kdy jste porušila Zápisní řád ČMKU: Část
VIII - bod 4. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej
obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl průkaz původu vystaven. Cena jedince
zahrnuje i cenu průkazu původu.
- dle článku 2c) Kárného řádu: svým jednáním poškodil jiného člena Klubu nebo důvěru veřejnosti ke Klubu

Paní Iva Kuncmanová byla předvolána k jednání o disciplinárním provinění, které se konalo dne 27.2.2009
v Blešně. Zápis z tohoto jednání je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle Kárného řádu článku 9 odvolat k členské schůzi, a to podáním
učiněným k Disciplinární komisi Klubu do 14-ti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí.

Simona Hurábová
Předseda disciplinární komise

