Směrnice 1/2018

O ZPŮSOBU A TERMÍNECH PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE
Úvod:
Tato směrnice určuje způsob a termíny předání chovatelské dokumentace v klubu KCHBO, z.s. (dále
jen Klub)

Způsoby odeslání dokumentace:
Veškerá požadovaná dokumentace může být odeslána (není-li uvedeno jinak):
a) V elektronické podobě výhradně na stanovený e-mail příslušného poradce chovu. V případě
odesílání e-mailem je odesílatel povinen se ujistit pomocí elektronické doručenky, že byl email doručen. Pokud se jedná o dokument, musí být tento přiložen ve formátu PDF nebo
JPG. Soubory musí být v dostatečném rozlišení – čitelné. V případě příliš velkých souborů se
doporučuje použít k transferu souborů službu www.uschovna.cz
Do předmětu e-mailu uveďte jméno psa, kterého se dokumenty týkají, případně začáteční
písmeno vrhu a název chovatelské stanice, pokud se jedná o dokumentaci k vrhu.
b) Doporučeným dopisem
Klub preferuje předávání dokumentace elektronickou cestou.
Příslušným poradcem chovu se rozumí poradce chovu pro danou varietu (plemeno) nebo pro danou
činnost, tak jak je včetně poštovních i e-mailových kontaktů uvedeno na webu Klubu
www.kchbo.com v sekci: Klub > Adresy.

Termíny předání a příjemci dokumentace:
Chovní jedinci:
a) Změna ve vlastnictví chovného zvířete nebo jeho úhyn (ZŘ bod 2.3): do 15-ti dnů po změně
příslušnému poradci chovu. (Upozorňujeme také na nutnost tuto změnu nahlásit na
Plemennou knihu ČMKU, způsob tohoto hlášení si určuje Plemenná kniha sama)
b) Pronájem a ukončení pronájmu jedince (ZŘ bod 2.6): do 15-ti dnů po změně příslušnému
poradci chovu, zároveň s kopií smlouvy o pronájmu
c) Ustájení chovné feny během odchovu jinde, než v místě trvalého bydliště chovatele (ZŘ bod
2.7): do 5-ti pracovních dnů od nastalé situace příslušnému poradci chovu
d) Nechtěné nakrytí (ZŘ bod 2.10): do 5-ti pracovních dnů od nastalé situace příslušnému
poradci chovu
e) Zaznamenání chovnosti (ZŘ bod 4.2) : provádí poradce chovu Klubu přímo na akci Základní
nebo Rozšířená bonitace. V případě, že jedinec splnil podmínky později, zasílá majitel originál
rodokmenu a kopie potřebných dokladů k chovnosti na poštovní adresu příslušného poradce
chovu. Zápis chovnosti musí být vždy proveden před prvním krytím.
f) Žádost o zařazení do chovu importované březí a/nebo zapůjčené feny ze zahraničí (ZŘ bod
4.3): žádost zasílá chovatel příslušnému poradci chovu

Zdravotní vyšetření:
a) Výsledky RTG - např. DKK, DLK, SA (ZŘ bod 3.6): do 15-ti dnů od jejich obdržení příslušnému
poradci chovu

Krytí a odchov štěňat:
a) Žádost o krycí list (ZŘ bod 6.1): zasílá chovatel příslušnému poradci chovu 8 týdnů před
předpokládaným háráním (pokud si krycí list negeneruje sám z databáze)
b) Platba za krycí list (ZŘ bod 6.3 a 6.4): platbu za krycí list zasílá chovatel bankovním převodem
na bankovní účet Klubu 2100395600/2010 nejpozději do 2 týdnů od generování / obdržení
krycího listu. Jako variabilní symbol uvede číslo zápisu feny, na kterou byl krycí list vystaven.
c) Krycí list, kterému skončila platnost (ZŘ bod 6.5) : do 15-ti dnů po ukončení jeho platnosti
příslušnému poradci chovu.
d) Vyplněný krycí list po krytí feny (ZŘ bod 6.8): do 7-mi dnů po posledním krytí příslušnému
poradci chovu. Na krycí list prosím připište počáteční písmeno vrhu a Váš telefon.
e) Krycí list po nezabřeznutí feny (ZŘ bod 6.9 a 8.3): do 75.dne od posledního krytí feny
příslušnému poradci chovu
f) Neplánované nakrytí feny jiným psem, než smluvním (ZŘ bod 7.7): do 5-ti pracovních dnů
příslušnému poradci chovu
g) Porod štěňat (ZŘ bod 8.2): do 5-ti kalendářních dnů příslušnému poradci chovu
h) Fena se štěňaty je ustájena na jiné adrese, než je udaná adresa chovatele: do 5-ti
kalendářních dnů od nastalé změny příslušnému poradci chovu.
i) Žádanku o zápisová čísla: ve věku štěňat 2-4 týdny na adresu pracovníka Plemenné knihy
uvedenou na Žádance
j) Přihlášku k zápisu, potvrzenou Žádanku o zápisová čísla s vylepenými štítky čipů a případně
další dokumenty nutné k zápisu vrhu do plemenné knihy: do 12 týdnů věku štěňat
příslušnému poradci chovu. Přihlášku k zápisu jako jedinou odesílat v případě elektronické
pošty ve formátu .DOC.
k) Originál průkazu původu k přeregistraci mezi chovný materiál: u psa před prvním krytím, u
feny nejpozději s prvním vrhem, výhradně doporučeným dopisem na adresu plemenné knihy
ČMKU.
Postup při zapisování štěňat do plemenné knihy je podrobně rozepsán také v pomocném
dokumentu.

