Reklamační řád pro základní výběry býků
Majitel odchovávaného býčka má právo podat reklamaci proti rozhodnutí výběrové komise
(ČSCHMS). Tato reklamace může mít písemnou nebo ústní formu. Předmětem reklamace
může být pouze konečný výsledek výběru (vybrán, odročen, vyřazen), nikoliv nesouhlas s
bodovým hodnocením daného býka. Po skončení základního výběru býků vyzve předseda
výběrové komise, nebo příslušný inspektor k podání případných protestů (reklamací).
Reklamace se podává písemně (emailem) nejpozději následující den po provedení výběru a to
řediteli svazu, řediteli PK a členům výběrové komise (bonitérovi), která hodnocení provedla.
Jménem majitele býka může jednat také zástupce odchovny plemenných býků (OPB).
V případě neshody mezi verdiktem výběrové komise a majitelem býka je býk odročen a bude
proveden nový základní výběr. Provedení nového základního výběru je podmíněno složením
kauce 5000 Kč za každého reklamovaného býka. Kauce se skládá na účet ČSCHMS
nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne provedení základního výběru. V případě, že
nebudou peníze připsány na účet v daném termínu, platí původní verdikt výběrové komise a
reklamace se dále neřeší. Nový základní výběr se uskuteční do 30-ti dnů od sporného výběru
na místě, kde byla podána reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Většinové
složení komise nesmí být totožné se složením komise, která vynesla sporný verdikt. O složení
nové komise rozhoduje Rada PK daného plemene po dohodě s ČSCHMS. O závěru nového
základního výběru je sepsán nový výběrový protokol. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze
dále odvolat. V případě, že je potvrzeno původní rozhodnutí výběrové komise, propadá kauce
ve prospěch ČSCHMS, v opačném případě se vrací majiteli býka do 10-ti kalendářních dní od
provedení nového základního výběru. Náklady spojené s novým základním výběrem
(zejména cestovné členů výběrové komise, případně oprávněné nároky spojené s odměnou za
odvedenou práci) nese strana, která při svém rozhodnutí či jednání nebyla v právu. Tyto
náklady jsou zúčtovány na základě vystavené faktury zaslané druhé straně nejpozději do 14
dnů od provedení opakovaného základního výběru. V každém případě se o reklamaci vede
písemný zápis. Rozhodnutí výběrové komise se váže ke konkrétnímu zvířeti v konkrétním
čase a není možno se na něj odvolávat v případných následných sporech.
Schváleno výborem ČSCHMS dne 21.3.2006 v Hradištku pod Medníkem, změny schváleny
24.7.2019 Grémiem předsedů rad plemenných knih v Hradištku pod Medníkem. Vstupuje
v platnost dnem schválení.

