Zápis z jednání disciplinární komise dne 27.02.2009
Účastníci:
- za klub KCHBO disciplinární komise ve složení Simona Hurábová (předseda), Blanka
Poláčková a Hana Pisarčíková (členi)
- disciplinárně projednávaná Iva Kuncmanová a její svědek Hana Petrová
Důvod zahájení řízení:
Poradkyně chovu pro Tervuereny paní Pisarčíková obdržela v roce 2008 a 2009 velké množství
stížností od majitelů štěňat z chovatelské stanice Sixty Six. Ve všech případech se jednalo o
nezaslání rodokmenu chovatelem bez zbytečného odkladu. Dále klub eviduje prodlení ze zasílání
chovatelské dokumentace a prodlení z platby krycích listů.
Předsedkyně klubu již v listopadu 2008 informovala písemně paní Kuncmanovou o stížnostech
majitelů štěňat a plemenné knihy, které klub obdržel a vyzvala jí k nápravě.
Body jednání
1) Vrh V
Zjištění klubu: vrh narozen 21.09.2007. Podklady doručeny chovatelkou poradci 04.12.2007,
odeslány poradkyní na plemennou knihu 14.12.2007. Exportní PP na psa Victor Xcalibur a Vlad
Xcalibur vydány a odeslány dne 19.08.2008, chovatelkou nevyzvednuty, urgovány plemennou
knihou 09.09.2008, k 15.11.2008 bez odezvy. Chovatelkou vyzvednuté v 2/2009.
Vyjádření paní Kuncmanové: rodokmeny nepřevzala z plemenné knihy proto, že měla problémy
s poštou. Na poště měla objednanou službu dosílání a tato nefungovala. Od konce listopadu 2008 si
zařídila ponechávání pošty v úřadovně ČP v místě pobytu, kde si poštu vyzvedává osobně a od té
doby je bez problémů. K dnešnímu dni neví, zda byly rodokmeny odeslány majitelům, v posledních
dnech rozesílala velké množství rodokmenů a není si jistá, zda už tyto odešly, nebo ještě čekají na
odeslání.

2) Vrh X
Zjištění klubu: vrh narozen 03.10.2007. Podklady k vrhu doručeny chovatelkou poradci 11.12.2007,
předány poradcem na plemennou knihu 14.12.2007. Rodokmeny byly vytištěny 20.01.2008. Paní
Zdeňka Faltová, majitelka psa Xerxes Goliat Sixty Six si telefonicky stěžovala PCH pro Tervuereny
na neobdržení rodokmenu ještě těsně před Klubovou výstavou v Mladé Boleslavi a to přesto, že jej
podle svých slov u chovatelky urgovala.
Fena X´Sophi Charlotte Sixty Six, byla prodána dne 05.01.2008 paní Sabine Lingen do Polska
(majitelka zaslala klubu kopii kupní smlouvy se zřetelným datem). Chovatelka však zažádala o
exportní PP až 01.07.2008, exportní PP nevyzvedla, vrátil se na plemennou knihu. Plemenná kniha
urgovala převzetí dne 17.07.2008 a odeslala znovu 23.07.2008. Po výzvě předsedkyně klubu zaslala
paní Kuncmanová na klub i na majitelku kopii podacího lístku, ze kterého vyplývá, že rodokmen
byl odeslán 14.08.2008 na adresu ze smlouvy (po pozdějším zjištění se nejedná o adresu, ale datum
a místo narození a číslo pasu paní Lingen). Paní Lingen rodokmen neobdržela, zásilku urgovala na
Německé poště (byla odeslána chovatelkou do Německa) a tvrdí, že Německá pošta zásilku
nepřevzala. Paní Lingen si na nedoručení rodokmenu stěžovala jak u KCHBO, tak u svých přátel
v ČR a zahraničí a v závěru i na ČMKU. Paní Kuncmanová reklamovala zásilku u České pošty dne
28.11.2008. Dle doložené emailové korespondence mezi paní Kuncmanovou a Lingen spolu byly
v kontaktu nejméně ve dnech: 24.07.2008, 17.08.2008, 25.09.2008 a 27.11.2008.
Vyjádření paní Kuncmanové: Rodokmeny se vracely na ČMKU z důvodů chybějícího podpisu
pracovníka plemenné knihy; toto se netýká exportního rodokmenu. Pes Xerxes – PP předán
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majiteli dne 15.06.2008 na Speciální výstavě, na čemž byla dle svých slov dohodnutá s majitelkou
měsíc před výstavou.
Fena X´Sophi: Paní Kuncmanová předložila kopii smlouvy s odlišným datem sepsání – 16.02.2008.
Dle jejího vyjádření požádala o exportní PP po tak dlouhé době proto, že se v období únor až duben
2008 stěhovala do nového bydliště a doklady neměla vybalené. O nedoručení PP paní Lingen se prý
dozvěděla od paní Bačové, která jí v této souvislosti telefonovala v létě 2008. Protože to bylo jen
krátce po odeslání, myslela si, že ještě dojdou a po paní Bačové vzkázala paní Lingen, že má
problémy s počítačem a doručováním e-mailů. Reklamace na České poště dle jejího tvrzení není
dosud ze strany pošty vyřízená. O duplikát PP dosud nepožádala proto, že není dořešená reklamace
a že jí paní Sabine Lingen o vydání duplikátu nepožádala. Dle vyjádření paní Kuncmanové
nevznikla paní Sabine Lingen nedoručením rodokmenu žádná škoda, neboť disponuje kopií českého
(nikoliv exportního) PP. Paní Lingen pošle e-mail se žádostí o její adresu pro zaslání rodokmenu (email bude v kopii odeslán i předsedkyni klubu).
3) Vrh Y
Zjištění klubu vrh narozen 11.03.2008. Podklady doručeny chovatelem poradci dne 14.05.2008,
PZŠ nebyla podepsána, proto byla vrácena chovateli k doplnění. Další zásilka se ztratila, doklady
byly osobně předány poradci 15.06.2008 a obratem předány na ČMKU. Rodokmeny byly vytištěny
23.06.2008, odeslány chovateli 24.06.2008.
Klub obdržel stížnost od pana Pavla Volšického, který kontaktoval klub s tím, že ke dni 15.11.2008
neobdržel rodokmen na fenku Ywette Gale Mia Sixty Six. Dále se klub dozvěděl, že pan Miroslav
Martínek také neobdržel rodokmen na psa Ywo Goliat Sixty Six a to přestože se o něj upomínal.
Vyjádření paní Kuncmanové: Pan Pavel Volšický si štěně kupoval na splátky, které uhradil se
zpožděním, smlouva v písemné podobě neexistuje, jednalo se o ústní dohodu a sám pan Volšický
navrhnul, že PP obdrží až po úhradě plné kupní ceny. Štěně bylo doplaceno v říjnu 2008 na účet
chovatele, chovatel se o tom dozvěděl až z měsíčního výpisu v listopadu (pan Volšický nedodal
kopii o úhradě) a PP byl odeslán koncem listopadu.
Na pana Martínka měla vadný kontakt, proto se pokoušela zjistit správný, což se jí podařilo až
s pomocí paní Matuškové. Pana Martínka emailem upomínala o správnou adresu (kopii emailu
odešle předsedkyni), rodokmen je již odeslán.
4) Vrh Z
Zjištění klubu: Vrh narozen 01.08.2008. Podklady předány PCH pro Groenendaely během kontroly
vrhu dne 20.10.2008, dle dohody s chovatelkou předány k podpisu PCH pro Tervuereny dne
25.10.2008 a ten samý den zástupci plemenné knihy. Rodokmeny vytištěny 08.12.2008
Rodokmeny odeslány 05.01.2009 (plemenná kniha čekala, až chovatelka dodá smlouvu o chovném
využití feny), nepřevzaty, vrátily se 09.02.2009
Paní Mirka Zapletalová, zastupující majitelku psa Zachariash Sixty Six, zakoupeného dne
07.02.2009, si stěžovala dne 12.02.2009 klubu, že chovatelka nepředala rodokmen a odvolává se na
to, že nebyly vystaveny plemennou knihou. Rodokmen byl u chovatelky urgován, ta emailem
informovala paní Zapletalovou, že PP osobně vyzvedla na plemenné knize dne 19.02.2009 a že jej
hned následující den odešle panu Jonášovi (který si pejska bral jako úhradu za krytí). Dle informace
z 27.02.2009 jej dosud pan Jonáš ani majitel psa neobdržel.
Vyjádření paní Kuncmanové: Rodokmeny nepřevzala, protože celý měsíc leden trpěla vysokými
horečkami a nebyla schopná dojít na poštu. Nyní již rodokmeny má, neví ale, zda byl již odeslán
(viz vrh V)

5) Dlužné za krycí listy
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Zjištění klubu: PCH pro Tervuereny vystavila chovatelce na její žádost krycí listy 12+13+14/2008 a
1+2/2009. Krycí listy za rok 2008 byly vystaveny dne 21.05.2008, byly uhrazeny až po urgencích
(nejméně 2) dne 17.02.2009. Krycí listy za rok 2009 byly vystaveny 18.01.2009, uhrazeny částečně
paní Kuncmanovou 17.02.2009 a částečně paní Matuškovou 16.02.2009.
Vyjádření paní Kuncmanové: Nevěděla, že za KL 12-14/2008 dluží, domnívala se, že je již
uhradila hotově. Po poslední urgenci neměla dostatečnou hotovost na okamžité zaplacení a proto je
uhradila až za další měsíc.

6) Pozdní zaslání chovatelské dokumentace
Zjištění klubu: KL 12/07 z krytí uskutečněného dne 13.01.2008 byl odeslán teprve 04.03.2008
(krytí bylo oznámeno telefonicky). Správně měl být odeslán do 20.01.2008, prodleva 43 dní. Ten
samý KL po porodu štěňat dne 11.03.2008 byl odeslán až 20.03.2008, správně měl být do
16.03.2008, prodleva 5 dní.
KL 12/08 z krytí uskutečněného dne 01.06.2008, předán osobně 15.06.2008, měl být odeslán do
08.06.2008 (krytí oznámeno telefonicky), prodleva 7 dní. Při žádosti o KL nebyl nahlášen expres.
KL 1/09 z krytí uskutečněného dne 19.01.2009, odeslán dne 29.01.2009, správně měl být do
26.01.2009, prodlení 3 dny (krytí nebylo oznámeno telefonicky)
Vyjádření paní Kuncmanové: Ad KL 12/07 po krytí, paní Hana Petrová byla v těžké životní situaci,
ten samý KL po porodu pečovala o fenu po císařském řezu. Ad KL 12/08 paní Kuncmanová tvrdí,
že tak byla s PCH paní Pisarčíkovou dohodnutá (na osobním předání). Ad KL 1/09 tvrdí, že si není
vědoma pozdního odeslání.

Závěrečné vyjádření paní Kuncmanové:
V roce 2008 se jí nahromadily obtížné životní události, kdy se v období únor až duben 2008
stěhovala, následně byla přerušovaně bez přístupu na internet od srpna 2008 do listopadu 2008,
měla problémy s doručováním pošty ve svém novém bydlišti a v lednu 2009 byla celý měsíc
nemocná.
Odvolává se na to, že za 15 let chovu neměla dosud problémy s dokumentací a předáváním
rodokmenů. Slibuje, že do budoucna bude dodržovat řády a směrnice klubu a nadřízených orgánů.
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