
Zápis výboru č. 35 z jednání výboru prosinec – leden 

Jednání proběhlo formou skype konference 28. 1. 2014 v 15:00  

Pozváni: L. Svobodová, S. Balogová, I. Morávková, J. Janků, M. Švarcová a členové KRK. 

Přítomni: L. Svobodová, S. Balogová,  I. Morávková, J. Janků, M. Švarcová 

 

Výbor schválil 

- platbu odvodů za starty BOC v pasení (CS styl) pro KJ Brno. Jedná se o 20 Kč za startujícího 
psa. Celkem 261 startů po 20 Kč – součet 5.220 Kč.  

- stolní kalendáře pro členy BCCCZ k 15. Výročí založení klubu. 

- rozhodčí pro SV v Litoměřicích Susanne Naprawnik (A) a Alexandru Grygarovou (CZ). 

- schválená Klubová výstava (bez zadávání ttl. KV) 12. 9. 2014 (schváleno a potvrzeno 

z ČMKU) 

- rozhodčí pro KV a KV bez zadávání ttl. KV ve Zbraslavi u Brna - Annette Walters (UK), 

Katrina Rettie (UK). 

- předběžný rozpočet, týkající se akcí v pasení a školení pasení, předložila D. Rájová . 

- žádost L. Obracajové ch. s. Dream of Joy o třetí opakované spojení (Lucky for you Broadway 

x Forewer Svěží vítr).  

- prodej klubových kalendářů pro zájemce – nečleny klubu -  kalendáře jsou k dispozici u 

Hany Sklenaříkové za 240,- Kč.  

- nového dodavatele a prodejce klubových předmětů - firma GodDog  

- schválení zálohy na MČR agility - ubytování a pronájem areálu ve Strážnici - 25 000Kč, do 

konce ledna p. Pivka předloží rozpočet výdajů na MČR agility (rozpis na, výborem dosud 

schválené, výdaje. ) 

- výklad k platbám členských příspěvků a upřesnění výhod členství v klubu ve spolupráci 

s Hanou Sklenaříkovou 

- úprava ve výkladu řádu pro udělení titulu Klubový šampion (článek 2. bod c) a Šampion 

výkonu (článek 2. bod d).  

-úprava směrnice BCCCZ 2/2012 Organizování a financování akcí BCCCZ.  

-úprava dohody o provedení práce. 

- úprava cestovního příkazu. 



 

Výbor zamítl 

žádost Lenky Kučerové týkající se neplánovaného nakrytí (nechovný pes i fena) – výbor 

zamítl zastřešit tento neplánovaný vrh s ohledem na nízký věk psa , viz.  řád na ochranu 

zvířat při chovu psů, čl. 8. USG později nepotvrdilo březost feny. 

 

Výbor projednával 

- možnosti zřízení transparentního účtu. Na dotaz hospodářky BCCCZ poradkyně České 

spořitelny a.s. odpověděla: 

Transparentní účty pro Vás nelze zřídit. Tyto účty ČS zřizuje pouze klientům tzv. komerčních 
center. 
Jedině si zřídit podúčet stávajícího účtu. Ten je bez poplatků. 
 

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem ke skutečnosti, že transparentní účet, nebyl 

členskou schůzí odhlasován, výbor toto odložil. 

- na základě zprávy KRK bylo znovu projednáno pochybení S. Balogové a její nevhodné 

jednání a vyjadřování v emailové korespondenci s členkou klubu.  S. Balogová byla 

napomenuta a písemnou formou se člence omluvila.  

- canisterapie - návrh Jany Janků na zařazení do KŠ/KŠV – hlasování nebo případnou diskuzi 
výbor odkládá na členskou schůzi ve Zbraslavi - 13. 9. 2014. 
 
- žádost PK o písemné povolení BCCCZ vydat PP vrhům „B“ a „C“ Banataj Wind, „E“ Nebeský 

sen a „F“+“G“ Dream of Joy. Chovatelé byli požádání o vysvětlení, proč poslali podklady se 

zpožděním (viz. řády ČMKU, nejpozději musí být odeslány do 3 měsíců). Vysvětlení klub 

obdržel, žádost o vystavení PP byla odeslána na plemennou knihu. 

- PCH obdržela testy parentity k neplánovanému vrhu „A“ Foderra (viz zápis výboru č. 33), 

uvedení rodiče souhlasí. Chovatelce byly zaslány další podklady nutné k evidenci vrhu. 

- klubové předměty 8. 11. 2013 předány manželem P. Opočenské – V inventarizaci byly  
nesrovnalosti. Opravená inventura byla odeslána na podpis P. Opočenské. Urgence 15. 1. 
2014. Úkol nedořešen a trvá. 
 
- silniční daň - dotaz na našeho daňového poradce, se kterým je v kontaktu P. Opočenská 
úkol zadán 15. 1. 2013, nedořešen a stále trvá.  
 
- doplatek za vyúčtování MČR výkonu 2012 - projednáno s S. Balogovou – dlužnou částku 
uhradí v průběhu roku 2014. P. Opočenská byla 4. 1. 2014 dotázána na přesnou částku - úkol 
trvá. 
 



 
28. 1. 2014 zapsala Ilona Morávková 
  


