
Usnesení výborové schůze KBO 17.6.2018 
 

1. Výbor KBO schvaluje doporučení KRK KBO v řešení přestupků proti platným 

chovatelským pravidlům u pí Květuše Kocúrové, sl. Dariny Kocúrové, pí Gabriely 

Jiráskové a pí Silvie Skalilové. 

a. KRK KBO navrhuje výboru KBO s odvoláním na Stanovy KBO čl. 6, odst.1,2 

udělit pí Květuši Kocúrové důtku s výstrahou pro porušení klubových stanov 

čl. 6, odst. 2 (hrubé urážky, pomluvy a osočování poradce chovu pana 

Horáčka) a ZŘ ČMKU čl. 5, odst. 2 (zastupování svojí dcery Dariny Kocúrové a 

paní Silvie Skalilové bez písemné smlouvy). Zároveň navrhuje požadovat od pí 

Kocúrové písemnou omluvu panu Horáčkovi za pomluvy a urážky, které se 

nezakládají na pravdě.  

b. KRK KBO navrhuje výboru KBO s odvoláním na stanovy KBO čl.6 odst. 1,2 

udělit slečně Darině Kocúrové písemné napomenutí s výstrahou pro porušení 

ZŘ ČMKU čl 5, odst. 2, 4 (zastupování při chovatelské činnosti svojí matkou 

paní Květuší Kocúrovou bez písemné smlouvy). Dále KRK KBO navrhuje výboru 

KBO omezení členských práv v chovu psů sl. Darině Kocúrové do uzavření 

písemné smlouvy v souladu se ZŘ ČMKU čl. 5, odst. 2,4,13. 

c. KRK KBO navrhuje výboru KBO s odvoláním na stanovy KBO čl. 6, odst.1,2 

udělit paní Silvii Skalilové písemné napomenutí s výstrahou pro porušení ZŘ 

ČMKU čl. 5, odst. 2,4 (zastupování při chovatelské činnosti paní Květuší 

Kocúrovou bez písemné smlouvy). Dále KRK KBO navrhuje omezení členských 

práv v chovu psů Silvii Skalilové do uzavření písemné smlouvy v souladu se ZŘ 

ČMKU čl. 5, odst. 2,4,13 a do uhrazení dlužné částky 1000 Kč za uchovnění 

feny. 

d. KRK KBO navrhla výboru KBO s odvoláním na ZŘ ČMKU čl.2 ods. 7 a čl. 5, ods. 

2,4,13 tamtéž neposkytovat dále chovatelský servis paní Jiráskové. Kromě 

toho, že nemá s klubem uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování servisu 

nečlenovi, požadovala v rozporu s pravidly KBO a ČMKU po poradci chovu 

vystavení krycího listu na psa, který ještě nebyl uchovněn, požadovala osobní 

převzetí krycího listu, poněvadž o jeho vystavení požádala pozdě s ohledem 

na termín hárání její feny. Kontaktovala HPCH pí Noskovou s cílem obejít PCH 

p. Horáčka, kterého ve svých e-mailech pomlouvala a osočovala. Nesnažila se 

vyřešit svůj problém uvnitř KBO, ale vtahovala do něj osoby mimo klub. Její 

informace o spolumajitelství feny obsahovaly nesrovnalosti.  

e. Manželé Jiráskovi zaslali poradci chovu po termínu jednání KRK, ale před 

termínem jednání výborové schůze, veškeré potřebné doklady. Proto výbor 

klubu nadále upouští od potrestání paní Jiráskové v otázce chovatelské, 

protože dokumenty do termínu členské schůze s manželem – spoluvlastníkem 

chovné feny, dodali.  



f. KRK KBO navrhuje výboru KBO z důvodu uklidnění situace mezi chovateli 

auvergneských ohařů dočasné odvolání z funkce poradce chovu pro toto 

plemeno pana Miroslava Horáčka a po dobu nezbytně nutnou pověřit 

vykonáváním této funkce předsedkyni KBO paní Helenu Dvořákovou. 

2. Výbor KBO schvaluje doporučení KRK KBO: 

a) Stanovit délku platnosti krycího listu na dobu šesti měsíců ode dne vystavení. 

b) O vystavení krycího listu lze poradce chovu požádat výhradně doporučeným 

dopisem v takovém předstihu před háráním feny, aby měl poradce chovu 

lhůtu na jeho vystavení 15 dnů od obdržení žádosti. 

c) Žádost o uchovnění lze zaslat výhradně doporučeným dopisem. Poradce 

chovu je povinen založit chovnou kartu do 30 dnů od obdržení žádosti. 

d) Splnění podmínek pro zařazení psa do chovu lze považovat až po 

zaregistrování této skutečnosti na pracovišti plemenné knihy a po opatření PP 

razítkem chovný pes tamtéž.  

e) Pro krytí je možno psa využít až po založení jeho chovné karty v kartotéce 

chovných jedinců KBO. 

f) Fenu je pokládána za chovnou po založení chovné karty v kartotéce chovných 

jedinců KBO a po vystavení prvního krycího listu. 

g) Pro veškeré úkony, kde se pracuje s osobními údaji, je nezbytné požadovat 

písemný vlastnoručně podepsaný souhlas osoby, které se to týká, v souladu 

s nařízením o GDPR. Vztahuje se jak na písemný styk, tak na elektronická 

média. 

3. Výbor KBO ukládá ekonomovi vést finanční vyúčtování pořádaných akcí pod hlavičkou 

KBO, pokud ve smlouvě o spolupořádání není uvedeno jinak. 

4. Výbor KBO ukládá všem členům KBO, majitelům chovných jedinců, neprodleně 

informovat příslušného poradce chovu o skutečnosti, že možnost jejich psů/fen 

k využívání v plemenitbě pominula. 

5. Výbor KBO provedl revizi textů Podmínky uchovnění, Zařazení do chovu, krytí a 

hlášení vrhu na webu klubu. 

6. Dále výbor schvaluje aktualizaci klubových tiskopisů v souladu s GDPR. Všechny 

schválené tiskopisy, s výjimkou krycího listu, hlášení vrhu a tiskopisu o provedené 

veterinární kontrole vrhu, které mají k dispozici pouze poradci chovu, budou 

k dispozici na klubovém webu. 

7. Výbor KBO bere na vědomí zrušení Pole-Voda (CACIT) a PZ (CACT) v Bruntále 

8. Výbor KBO bere na vědomí snížení dotace od Pardubického kraje na klubové soutěže. 
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