Zápis z členské schůze BCCCZ, Brno 9. 8. 2003
Počet přítomných členů BCCCZ (dále jen "klub"): 28 (tj. 28 hlasů)
Schůzi zahájil předseda klubu pan Michal Krejčí a vzhledem k tomu, že se z jednání členské schůze
klubu ze závažných důvodů omluvila hospodářka klubu Lenka Kernerová, předložil členské schůzi
návrh na změnu Programu jednání členské schůze, s tím že navrhl z plánovaného Programu členské
schůze vypustit bod č. 7) "Hospodářská zpráva". Předložený návrh na změnu Programu členská
schůze schválila jednomyslně.
Program:
1) Úvod předsedy klubu
Předseda klubu, který zároveň řídil jednání členské schůze, informoval členskou schůzi o následujících
skutečnostech významných pro klubové "dění":
 BCCCZ se stal řádným členem ČMKÚ.
 Konání "sportovních akcí BC" pro rok 2004 je plánováno do Ústí nad Labem a klub jako hlavní
pořadatel připravuje oficiálně tyto "sportovní akce BC" již v evropském měřítku (pod
hlavičkou "evropská"). V této souvislosti rovněž předseda klubu vyslovil poděkování paní
Stanislavě Balogové, která se výrazně podílela na pořádání "sportovních akcí BC" pro rok
2003 na Kladně.
 Přímá registrace ISDS jedinců je v současné době nemožná, a to v souvislosti s normami FCI.
 V průběhu roku 2003 došlo k personálním změnám na ČMKÚ a v této souvislosti rovněž ke
změně ve vedení Plemenné knihy č. 1, kterou v současné době vede paní Pečená.
2) Volba komisí
Předseda klubu, řídící členskou schůzi, předložil členské schůzi níže uvedené návrhy na složení komisí:
a) Mandátová komise ve složení: Stanislava Balogová, Ivety Matzenauerová, Radana Pišťková
 Hlasování: 25 hlasů – pro, 3 hlasy – zdržel hlasování, 0 hlasů - proti
b) Zapisovatel Lenka Vojtěchová, osoba pověřená kontrolou zápisu Jaroslav Grund
 Hlasování: 26 hlasů – pro, 2 hlasy – zdržel hlasování, 0 hlasů - proti
c) Návrhová komise ve složení: Lenka Vojtěchová, Šárka Barcalová
 Hlasování: 26 hlasů – pro, 2 hlasy - zdržel hlasování, 0 hlasů - proti
3) Zpráva jednatele klubu
Zprávu přednesla jednatelka klubu Šárka Barcalová, která se ve své zprávě zabývala členskou
základnou klubu. Informovala členskou schůzi o skutečnosti, že v roce 2003 přibylo (do doby jednání
této členské schůze) 36 nových členů. Celkový stav je 154 řádných členů. Nejstaršímu členovi klubu je
70 let, nejmladšímu 9 let.
4) Chovatelská zpráva
Zprávu o současném stavu a perspektivách chovu plemene přednesla poradkyně chovu Nikol
Hanačíková. Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu – viz Borderholic 16
5) Zpráva výstavního referenta
Výstavní referentka Helena Pulpánová zhodnotila ve své zprávě současnou výstavní sezónu a dále
seznámila členskou schůzi z předpokládanou nominací rozhodčích pro výstavní sezónu r. 2004.
Členové klubu budou s nominovanými rozhodčími, v závislosti na jednotlivé výstavy, seznámeni
v klubovém zpravodaji.

6) Zpráva sportovního komisaře
Sportovní komisař Ing. Ivo Bartek, seznámil členskou schůzi s průběhem nejvýznamnější sportovní
akce klubu v roce 2003, s akcí "Sportovní dny BC" v Kladně. Na výzvu sportovního komisaře jeho
zprávu doplnila o informaci zapojení plemene BC v záchranářském systému ČR Iveta Matzenauerová,
která se záchranářské práci s BC aktivně věnuje, a to i na mezinárodní úrovni.
7) Zpráva kontrolní a revizní komise
Ve zprávě KRK, kterou přednesla Mgr. Lenka Vojtěchová, bylo konstatováno, že byla provedena
kontrola hospodaření klubu v roce 2002 a že nebyly, v této souvislosti, shledány žádné nedostatky.
Zpráva KRK je nedílnou součástí tohoto zápisu. Předseda klubu, řídící jednání členské schůze, dal
následně o přednesených zprávách hlasovat. Jednotlivé zprávy byly schváleny jednomyslně.
8) Volba výboru
Návrh kandidátky členů výboru přednesl předseda klubu, řídící jednání členské schůze. Volba
proběhla formou tajného hlasování. Níže uvedení navrhovaní členové výboru byli zvoleni následovně:
odevzdáno 28 hlasů ( z toho 27 platných hlasů, 1 hlas neplatný), všichni členové výboru uvedení na
kandidátce byli zvoleni 27 hlasy.
RNDr. Michal Krejčí, Šárka Barcalová, Nikol Hanačíková, Ing. Lenka Kernerová, Ing. Ivo Bartek.
9) Volba kontrolní a revizní komise
Návrh kandidátky členů kontrolní a revizní komise přednesl předseda klubu, který řídil jednání
členské schůze. Volba proběhla formou tajného hlasování. Níže uvedení navrhovaní členové kontrolní
a revizní komise byli zvoleni následovně: odevzdáno 28 hlasů (z toho 28 platných hlasů), všichni
členové kontrolní a revizní komise uvedení na kandidátce byli zvoleni 28 hlasy.
Mgr. Lenka Vojtěchová, Lenka Svobodová, Tomáš Lerl.
10) Změna stanov
Dalším bodem programu bylo projednání návrhu výboru klubu na změnu stanov, konkrétně článku 6
týkajícího se členství a návazně článku 14 týkajícího se účasti na členské schůzi.
Přesná textace navrhované změny stanov byla zveřejněna ve zpravodaji "Borderholic" č. 14, který byl
rozesílán jednotlivým členům jednatelem klubu, a to v 25. týdnu t.r. (16.6-22.6.2003 )
11) Předávání titulu Klubový šampión
Titul Klubový šampión byl předán předsedou klubu ve spolupráci s poradcem chovu majitelům
následujících psů:
Arina z Česalky, Alma Foxy Fox, Blackie Foxy Fox, Glare Bohemia Alké, Tosari Czech This Out,
Rajahiilen Jymy.
12) Diskuse
Klubový zpravodaj
 předseda klubu a předseda redakční rady vyzval členy klubu k větší aktivitě při tvorbě
klubového zpravodaje (příspěvky, informace z výstav, informace o účasti jednotlivých členů
klubu na různých kynologických akcích)
Dostupnost informací o zdravotním stavu plemene BC v ČR
 byl předložen návrh na zvážení možnosti uveřejňovat veškeré dostupné informace (zejména
výsledky DKK) u všech jedinců BC, bez ohledu na členství jejich majitelů v klubu. Předseda
klubu uvedl, že klub zveřejňuje výsledky (DKK, PRA/CEA), ale pouze ty výsledky, které se
týkají BC ve vlastnictví člena klubu. Předseda klubu dále uvedl, že v ostatních případech není,
vzhledem k současné právní úpravě, zveřejňování možné. Zveřejnění (nebo zavazování
k zveřejnění) takových informací, a to i kdyby je měl klub k dispozici, bez výslovného souhlasu
majitele BC, který není členem klubu, by mohlo vyústit až k soudnímu sporu. Dobré jméno

klubu a jeho korektnost se odráží i v tom, jak respektuje právní a etické normy a v této
souvislosti práva svých členů, ale i třetích osob.
Národní šampión
 pracovní certifikáty (Malý a Velký certifikát), tak jak jsou uplatňovány v praxi, plně nevyhovují
potřebám BC. Z tohoto důvodu výbor klubu navrhne příslušným orgánům změnu v zařazení
zkoušek (s ohledem na jejich bodované ohodnocení) pro jednotlivé certifikáty.
13) Závěr
Předseda klubu, který řídil jednání členské schůze, poděkoval přítomným za účast a jednání členské
schůze ukončil.
V Brně dne 9.8.2003

Zapsala: Mgr. Lenka Vojtěchová

Ověřil: Ing. Jaroslav Grund

