Směrnice KCHBO č. 1/2008
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

