USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBO
konané dne 15.02.2014 v Praze 9
Členská schůze
I. BERE NA VĚDOMÍ
1. Informaci, že zpráva předsedy, zpráva jednatele, zprávy poradců chovu, revizní zpráva a
zpráva výstavního referenta budou přílohou zápisu a budou zveřejněny na webu klubu.
2. Informaci, že zpráva o hospodaření bude zveřejněna po podání daňového přiznání za rok
2013 na webu klubu
3. Plán akcí na rok 2014
4. Zprávu o Klubových šampionech krásy a nejlepších psech výstavní psi sezóny 2013 (zpráva
výstavního referenta)
5. Zprávu o Klubových šampionech práce a pracovních psech roku 2013
6. Informaci o možnosti vývoje databáze panem Tomášem Panským

II. SCHVALUJE
1) Volbu mandátové a návrhové komise ve složení
Volební a mandátová: Martina Hodková, Petra Kochová, Zuzana Jašková
Návrhová: Tomáš Panský, Iva Baráková, Jana Prokešová
Zapisovatelem pověřuje paní Ivu Barákovou.
2) Program jednání
3) Návrh rozpočtu pro rok 2014
4) Změny v organizačním řádu KCHBO
- Člen KCHBO je schůzi nezastupitelný.
- Úpravu článku 1. Název, vymezení, sídlo a působnost – adresa sídla klubu bude upravena dle
adresy zvoleného předsedy.
- Úprava článku 7. Ostatní ustanovení – bude vyškrtnut text „číslo 1/06“. Článek tedy bude ve
znění: Problematiku rozdělení kompetencí a funkcí ve výboru řeší příloha Organizačního řádu
– Vnitřní směrnice KCHBO.
5) Změny ve směrnici Rozdělení funkcí ve výboru KCHBO:
- Bude přidána funkce Sportovní referent.
- U funkce Výstavní referent klubu bude vyškrtnuto: zajišťuje klubovou a speciální výstavu.
6) Změny v Zápisním řádu KCHBO:
- U bodu 3.8. doplnit: V chovu nesmí být použit australský ovčák, kterému chybí víc než tři zuby
P a M.
- U bodu 3.8. doplnit: V chovu se smí spojit jedinec s nadpočetnými zuby pouze s plnochrupým
jedincem.
7) Změny v Řádu pro provádění PP, PT a Selektivní chovnost:
- Odstavec 3. Selektivní chovnost, B) Pracovní selekce podle fenotypu – v., z., a. d. m. h.,
1) – pro titul v. – všestranný: 2x jakákoliv splněná tříoddílová zkouška třetího stupně nebo

-

obhájená tříoddílová zkouška třetího stupně od dvou různých rozhodčích podle zkušebního
řádu IPO, NZŘ, TART nebo složená zkouška na závodě národního nebo mezinárodního
významu (CACT, CACIT, VZ, MR, MS).
Odstavec 3. Selektivní chovnost, B) Selekce podle genotypu – Plemeník (Plemenná fena)
ELITY – u ELITY A i ELITY B bude používáno pro označení Elity práce písmeno W (WE, We).
Bude doplněno, že od každého potomka se mohou započíst maximálně dvě selekce.

8) Právní revizí našich normativů. Předpokládaná cena cca 5 000 Kč.
9) vypracování vzorové smlouvy o krytí, prodeji štěněte a rezervaci štěněte právníkem. Tyto
smlouvy budou k dispozici u poradce chovu.
10) Změnu podmínek soutěže o Pracovního psa roku:
- Započítávají se pouze úspěšné zkoušky nebo u upravených závodů ty, u kterých bylo
dosaženo 70% bodů v každé části.
- U psa roku Agility bude bodování změněno zpět na pravidla platná do roku 2012.
11) Udělení souhlasu s použitím dat australských ovčáků z databáze KCHBO organizaci ASHGI pro
IDASH.
12) Bezúplatné členství v klubu KCHBO pro mistry klubových akcí KCHBO (agility, obedience,
mondioring) k kategorii AUO a BO, toto platí vždy pro rok následující po dané soutěži.
13) Bezúplatné členství v klubu KCHBO pro členy výboru a poradce chovu v daném roce jejich
funkce.
14) Zveřejňování zdravotních výsledků „přenašeč“ a „postižený“ od všech laboratoří v databázi
KCHBO v poznámce s upozorněním, že se jedná o test z neuznané laboratoře.
15) Změnu v Řádu pro provádění PP, PT a Selektivní chovnost:
- Odstavec 3. Selektivní chovnost, B) Pracovní selekce podle fenotypu – v., z., a. d. m. h., 1) –
doplnit pro titul t. – stopař: splněná zkouška FH2 a ZPS2 nebo obhájená zkouška FH2 či ZPS2
u dvou různých rozhodčích.
16) Nové volby do funkcí:
Předseda klubu: Dušana Pospíchal
Sportovní referent (člen výboru): Tereza Horová

Schválení usnesení: pro 21 - proti 0 - zdržel se 0 – SCHVÁLENO.

Za návrhovou komisi dne 15.2.2014 Ing. Jana Prokešová

