
Zápis z jednání výboru KCHBO, z. s.      od 1.4.2018 do 30.9.2018

Návrh na změnu zápisu v spolkovém rejstříku

Po předložení všech souhlasů s evidencí v restříku byl podán návrh na změnu zápisu - volba 

nových členů výboru.

Propozice MR OB, Stopařský šampionát,  MR agility, KCHBO Open, SV Horka, Rozšířená 

bonitace Horka

Schváleny propozice všech uvedených akcí.

Vyjímka pro PT u KV Mladá Boleslav

Na žádost organizátorky Ivy Barákové byla udělena výjimka pro posouzení 1 psa na PT českého 

majitele z důvodu jeho vytíženosti jako PCH a rozhodčí na rozšířených bonitacích.

MR pasení

Vzhledem k problémům s KJ ČR a přesunem termínů MR KCHBO v pasení o týden, podal ČMKU 

výbor KCHBO stížnost na jednání KJ ČR.

Žádost o dotaci 

Výbor obdržel žádost o dotaci za umístění s fenou BOG Ykuk Deabei v agility na FMBB 2018. 

Žádosti jednohlasně vyhověno. 

Dotace FBMM 2018

Ekonomka vypracovala tabulku rozpočtu nároku na dotace. Předseda zajistí žádosti od členů, kteří

splnili podmínky a zašlou do 15.6.2018 řádnou žádost. V ten moment nemusí hradit příspěvek 

reprezentanta viz bod 11 zápisu z jednání VS dne 31.3.2018.

Kvalifikační podmínky agility FMBB 2019

Schváleny kvalifikační podmínky pro FMBB 2019, které se bude konat v Písku.

Odvod PK ČMKU za 2. pololetí 2017

Předseda obdržel dopis týkající se vyplacení odvodu PK za 2. pololetí 2017 ve výši 14 tis. Kč

Nabídka spolupráce na sportovní akci    

Od Nučická smečka, z.s. přišla nabídka na spolupráci při pořádání soutěže Canicrossu (běh se 

psem), bikejöringu (kolo) a scooterjöringu (koloběžka) dne 7. 10. 2018 pro australské ovčáky. 

Výbor klubu schvaluje dotaci 5000 Kč na pořízení pohárů s tím, že do soutěže budou zařazeni i 

belgičtí ovčáci.



CHS Cofi Capito

PCH pro AUO se na výbor dne 10. 7. obrátila s dotazem, jak dále postupovat ve věci neplatného

KL pro fenu Beluga Cofi Capito. Fena nebyla přirazena v dtb chovatelce, proto chovatelka nemohla

generovat KL (neměla status “chovný” a není v majetku chovatelky, smlouva o pronájmu nebyla

před krytím předložena). Chovatelka nemožnost generování KL na výše uvedenou fenu obešla

přepsáním KL na jinou fenu. Vzhledem k závažnosti provinění a k tomu, že CHK nedospěla do

dnešního dne ke konečnému verdiktu a věc je nutné řešit, bude věc řešena formou kárného řízení

s chovatelkou. O jeho zahájení bude chovatelka informována předsedou.

Plán výstav 2019

ČMKU předložen návrh výstav:

KV a SV pro BO                 během FMBB 2019 v Písku

KV a SV pro AUO                 1.- 2. 6. 2019 v Ratenicích

KV bez zadávání titulu Klubový vítěz         21.9.2018 v Horce nad Moravou

Nákup stanů

Schválen nákup 2 ks stanu All4Pet Komfort 3 x 3 m (cena 5990 Kč/ 1 ks) pro zajištění přístřeší na 

klubových akcích. Oba stany budou potištěny nápisem www.kchbo.com.

Propozice Šampionát CC 

Pořadateli přeloženy propozice ke schválení. Schváleno.

Podzimní bonitace

Termín podzimní bonitace v Čechách stanoven na neděli 28.10.2018. Rozhodčí Hana Pisarčíková 

a Ing. Jana Karhanová. Administrativu zajistí Lenka Dušánková. Termín pro přihlášky členů je do 

30.9., potom se mohou hlásit i nečleni.

Formulář Genomia

Nově bude nezbytné na všech odběrných akcích KCHBO podepsat souhlas se zpracováním 

údajů, všeobecnými obchodními podmínkami a poskytnutí výsledků KCHBO.

Razítka klubu

Byla zhotovena nová klubová razítka - pouze polymery. Kulatá pro PCH, výstavního referenta, 

místopředsedy. Klasické pro předsedu a ekonoma.

Smlouva pro nečlena
Je nezbytné provést na příští ČS změnu stanov v bodě týkajícím se chovu nečlena a zároveň 
přepracovat smlouvu. 


