Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 44
Jednání proběhlo v březnu a dubnu 2015 formou e-mailové
korespondence a diskuze ve facebookové skupině výboru.
Předsedající: Stanislava Balogová
Zapisovatel: Radek Šíp
Zápis sepsán: 1.5.2015
Zápis zaslán KRKu: 3.5.2015
Zápis zveřejněn: 12.5.2015
Jednání se zúčastnil výbor ve složení:
-‐ předsedkyně Stanislava Balogová
-‐ místopředseda a jednatel Radek Šíp
-‐ poradkyně chovu Monika Švarcová
-‐ hospodářka Lenka Vančurová
-‐ členka výboru Lenka Svobodová
Některých jednání se zúčastnili členové Kontrolní a revizní komise (KRK) ve složení:
-‐ předsedkyně Petra Opočenská
-‐ členka komise Simona Sochorová
-‐ členka komise Lenka Kernerová
V souladu s Jednacím řádem BCCCZ byl KRK vyzván k připomínkám a dotazům,
které chce uvést do vyhotoveného zápisu.
Souhrn jednání:
1. Organizační a provozní záležitosti
2. Doména bcccz.cz a hosting stránek
3. Oficiální vyjádření klubu k návrhu nového výstavního řádu ČMKU
4. Propozice květnové bonitace v Litoměřicích
5. Krytí feny po osmém roce věku (Andromeda Sub Tilia)
6. Krytí feny po osmém roce věku (Noris Foxy Fox)
7. Příspěvek na MS 2015 v obedience
8. Dodatečné vydání dokladů k vrhu (CHS Chudiwa)
9. Vyjádření KRKu k návrhu zápisu č.44 + odpověď výboru

1. Organizační a provozní záležitosti
1.1 Laboratoř Genomia kontaktovala klub pro upřesnění organizačních záležitostí
hromadného odběru vzorků DNA na Speciální výstavě BCCCZ v Litoměřicích.
1.2 Annette Walters stále neuhradila letenku. Vizte zápisy výboru č. 39, 42 a 43.
Lenka Svobodová byla vyzvána, aby ji nadále urgovala.
1.3 Fa Účetnictví Janků s.r.o. informovala o zpracování účetnictví za rok 2014.
Informovala o výsledku hospodaření, zpracovala finanční výsledky jednotlivých
klubových akcí a zaslala předsedkyni a hospodářce podklady pro přiznání k dani.
Daňové přiznání bylo podáno v řádném termínu.
1.4 Upozornění/oprava: zápis č.43, bod 1.12 obsahuje chybu: rozhodčími na zářijovou
klubovou výstavu budou K. Kinton a J. Large.

1.5 Proplacena faktura 15.000Kč za vedení a zpracování účetnictví klubu za rok 2014
1.6 Proplacena faktura 13.862Kč za nákup cen (krmiva) na Speciální výstavu BCCCZ
v květnu 2015
1.7 Dny BOC (klubová výstava) se bude v roce 2016 konat ve Zbraslavi u Brna, o
vikendu 20-21.8.2016. Bonitace k nim nebude připojena, ale bude v jiném termínu a
místě.
1.8 Vyšlo první číslo obnoveného klubového zpravodaje Borderholic a je ke stažení
na klubových stránkách. Redakční tým zastoupený Martinou Paulino odvedl
neuvěřitelný kus práce a výsledné číslo Borderholicu nás velice příjemně překvapilo.
Za klub BCCCZ jim děkujeme!
1.9 Výbor vyzval členy prostřednictvím webových stránek, zda je mezi nimi někdo
s právním vzděláním, kdo by byl ochoten spolupracovat na tvorbě stanov podle NOZ.
Nikdo s právním vzděláním se bohužel neozval, pro případné právní konzultace tedy
bude nutné využít služeb právníka - nečlena.
1.10 Schváleno objednání 200ks klubových placek a 30ks přetahovadel z fleecu (á
49Kč) jako ceny na klubové akce. Přetahovadla budou objednány od neziskové
organizace Dogpoint, která se stará o opuštěné psy.
1.11 Výstavní referentka Ilona Morávková zaslala pozvánku pro manžele Ritchiovi na
Dny BOC 2016
1.12 Ilona Morávková zaslala za klub návrh rozhodčích na ČMKU, seznam byl
předán i výboru KCHMPP.
1.13 MVDr. Jiří Beránek se omluvil z účasti na SV BCCCZ (16.5.2015), nestihne
vhodný let z konference v Thajsku.
1.14 Poradkyně chovu Monika Švarcová informovala výbor o předběžné rezervaci
haly Pet Center pro bonitaci 24.1.2016
1.15 Do klubové databáze psů byla doprogramována funkce, která zobrazuje v
rodokmenech ikonku s barvou psa. Bylo přidáno přímé vyhledávání adresy majitele
na mapy.cz – funkce je pouze experimentální a její funkčnost závisí na formátu
adresy zadané majitelem psa a schopnostmi mapové služby tuto adresu zpracovat. Za
zhotovení ikonek pro zobrazování barev psů děkujeme Lucii Karáskové.
2. Doména bcccz.cz a hosting stránek
Radek Šíp informoval výbor o nutnosti převést doménu bcccz.cz a webhosting na
nějaký univerzální klubový kontakt, nejlépe na klub jako na právnickou osobu a
klubový e-mail bcccz@seznam.cz
Doména a webhosting jsou v současnosti vedeny na dva předchozí předsedy klubu –
doména je vedena na Radko Loučku (předsedou do září 2013), webhosting na Lenku
Svobodovou (předsedkyní do ledna 2015). Situace, kdy doména a hosting jsou vedeny
na fyzickou osobu (funkcionáře klubu) a nikoli právnickou osobu (klub), způsobuje
problémy po každých volbách či změně funkce.
Výbor bere na vědomí, situaci je třeba vyřešit po změně stanov (změna názvu klubu spolku) a volbách v září 2015.
3. Oficiální vyjádření klubu k návrhu nového výstavního řádu ČMKU
Část návrhu nového výstavního řádu:
“a) Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také
zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například

používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.) a podávání pamlsků psovi ve
výstavním kruhu. Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z
posuzování.”
Klub zaslal následující vyjádření ČMKU:
“Klub BCCCZ tímto vyjadřuje svůj nesouhlas s návrhem nového výstavního řádu,
konkrétně se zákazem podávání pamlsků v kruhu. Myslíme si, že i v současné době,
podle stávajícího výstavního řádu, má vedoucí kruhu, nebo posuzovatel pravomoc
napomenout, popř. vyloučit z posuzování vystavovatele, kteří by narušovali průběh
posuzování.
Motivace pamlsky je - alespoň u našeho plemene - pro ostatní vystavující méně
obtěžující, jak motivace hračkou. Samozřejmě chápeme, že není žádoucí "krmení" v
kruhu, popř. pohazování pamlsků po zemi, které pak ruší vystavování ostatních psů,
ale nemyslíme si, že je nutný striktní zákaz i pro ty slušné, kteří chtějí pouze odměnit
a motivovat dobrou práci psa v kruhu.
Místo nesmyslného zákazu doporučujeme informovat organizátory a posuzovatele,
aby vice využívali stávajících možnosti a nebáli se nevhodné chování vystavovatele
v kruhu (i mimo něj) potrestat.”
4. Propozice květnové bonitace v Litoměřicích
Výbor projednal a schválil propozice bonitace konané 17.5.2015 na ZKO Litoměřice.
Hlasování:
Výbor propozice schválil. Zveřejněno na klubových stránkách.
5. Krytí feny po osmém roce věku (Andromeda Sub Tilia)
Výbor projednal žádost paní Dany Valešové a souhlasí s krytím feny Andromeda Sub
Tilia po jejím osmém roku života (dosáhla 11.4.2015) - krytí musí proběhnout
nejpozději do konce roku 2015. V souladu s řádem ČMKU je nutné na začátku hárání
nechat prohlédnout fenu veterinárním lékařem a klubu BCCCZ dodat potvrzení o
vyšetření feny na začátku říje, s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez
nadměrných rizik.
Hlasování:
Vzhledem ke špičkovým sportovním úspěchům feny a skutečnosti, že měla zatím
pouze jeden vrh (2 štěňata), výbor výjimku schválil.
6. Krytí feny po osmém roce věku (Noris Foxy Fox)
Výbor projednal žádost pana Petra Albla (CHS Z České Kotliny) o krytí po 8 roce
věku feny. Fena měla dosud 4 vrhy (21 štěňat), při krytí na jaře 2015 nezabřezla.
Hlasování:
Výbor výjimku neschválil.
7. Příspěvek na MS 2015 v obedience

Výbor schválil příspěvek pro pět členek klubu startující na Mistrovství světa 2015 v
obedience v Turíně (Itálie, červen 2015) ve výši 2.500Kč pro každou členku, celkem
tedy 12.500Kč. (členky: Dana Valešová, Kristýna Vojkovská, Lucie Gabrielová, Jitka
Procházková, Ladislava Richterová)
Hlasování:
Výbor schválil příspěvek 12.500Kč (5x 2.500Kč).
Poznámka:
Skutečně vyplacená částka byla ve výši 10.000Kč, neboť Jitka Procházková
odstoupila z reprezentace.
Výbor při této příležitosti informuje zájemce z řad členů o podmínkách
přidělování příspěvků, schválených v zápisu č.24 v roce 2012:
- dotace na základě žádosti, žádost se podává předem
- členství v klubu minimálně poslední 2 roky
- pes musí mít FCI registraci
- dotace pouze na nejvyšší stupeň daného "závodu" ať v pasení, agility, obedience
apod.
- prezentace klubu (nášivka na oblečení, apod.)
- alespoň jedna fotka z akce /účastník a pes/ a reportáž
- výši příspěvku určuje výbor
- příspěvek není nárokový
8. Dodatečné vydání dokladů k vrhu (CHS Chudiwa)
Výbor projednal nezapsaný vrh v CHS Chudiwa. K narození štěňat došlo 26.8.2014,
šlo o druhý vrh v dané CHS. Vzhledem k několika pochybením ze strany chovatelky
Daniely Kubátové, došlo k opomenutí či zdržení zaslání potřebných podkladů. Paní
Kubátová byla opakovaně urgována poradkyní chovu BCCCZ Monikou Švarcovou a
paní Libuší Pečenou z Plemenné knihy ČMKU a žádána o nápravu a součinnost.
Kompletní podklady byly dodány na ČMKU dne 18.3.2015, podle Zápisního řádu
ČMKU uplynula lhůta pro zápis štěňat dne 26.11.2014. ČMKU proto vyžaduje od
CHS písemné vysvětlení důvodu zpoždění a výslovný souhlas BCCCZ se zápisem
štěňat a vydáním PP.
Hlasování:
Výbor vydal souhlas klubu se zápisem štěňat a vydáním PP. Daniela Kubátová uhradí
klubu částku 2.000Kč za vzniklé vícenáklady, souhlasné stanovisko klubu bude poté
zasláno na PK ČMKU.
9. Vyjádření KRKu k návrhu zápisu č.44 + odpověď výboru
Dne 6.5.2015 obdržel výbor reakci od členky KRKu Lenky Kernerové na zaslaný
návrh tohoto zápisu č.44:
“Nevím o tom, že by KRKu přišla zpráva o hospodaření nebo daňové přiznání, o
kterých se píše v zápisu č.44. Nic takového jsem neviděla a nemůžu se proto vyjádřit
souhlasně k zápisu č.44. Doklady ke kontrole účetnictví za rok 2014, o které KRK
žádal, dodnes nedostal. Navíc si myslím, že jeden den na vyjádření KRK k zápisu
jednání výboru je málo. V časové tísni by snadno KRK nevědomky odsouhlasil něco,

co by třeba vědomně neodsouhlasil. KRK žádá o zaslání zprávy o hospodaření a
daňového přiznání za rok 2014. K zápisu č.44 se KRK vyjádří do soboty 9.5.”
Odpověď jednatele Radka Šípa jménem výboru, dne 6.5.2015:
“Není pravdou, že KRK měl na reakci 1 den. Návrh zápisu o rozsahu 4 stran byl
zaslán 3.5.2015 večer s prosbou o reakci do 5.5.2015 včetně, tj. necelé 3 dny.
Účetnictví za rok 2014 bylo zpracováno účetní firmou v zákonném termínu do
31.3.2015 a poté podáno daňové přiznání. Hospodářka klubu Lenka Vančurová
převzala účetnictví 2014 v polovině dubna 2015, tj. má ho k dispozici 3 týdny.
Podle Stanov klubu, Článek 19, bod 13: “Členové KRK jsou oprávněni kdykoliv
nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat
hospodaření klubu a stav majetku klubu.”
Nikdo z KRKu hospodářku dosud nepožádal o nahlédnutí do účetnictví 2014, až nyní
jako reakci na návrh zápisu výboru č.44.
Důvod, proč je od února 2015 (od zápisu č.42), předkládán jednatelem zápis z jednání
výboru ještě před zveřejněním členům, je přesně tento - aby KRK mohl řádně
vykonávat kontrolní činnost a aktivně si vyžádal údaje, které ho zajímají. Výbor se
snaží v maximální možné míře informovat KRK, není ale v jeho silách automaticky
přeposílat vše, co by KRK mohlo zajímat. Výbor kvituje s povděkem, že KRK návrh
zápisu č.44 četl a údaje si vyžádal.
Účetnictví klubu je trvale k dispozici na adrese hospodářky klubu Lenky
Vančurové v Praze.
V loňském roce byl problém s vrácením účetnictví a KRK ho vrátil v otřesném stavu
(fotograficky zadokumentováno).
Účetnictví bude vydáno předsedkyni KRKu oproti předávacímu protokolu, která
může účetnictví předložit členům KRKu.
Na žádost členky KRKu, jednatel Radek Šíp zasílá všem členům KRKu dne
6.5.2015 daňové přiznání za rok 2014. Zpráva o hospodaření za rok 2014 bude
připravena před řádnou členskou schůzí (září 2015), stejně jako v předchozích
letech předchozími hospodářkami.
Výbor se rozhodl KRKu vyjít vstříc a účetnictví přiveze na Speciální výstavu
BCCCZ v Litoměřicích dne 16.5.2015. Zde bude k dispozici k nahlédnutí členům
KRKu nebo převzetí předsedkyní KRKu oproti předávacímu protokolu. Srdečně
zveme členy KRKu na první letošní klubovou akci - na Speciální výstavu BCCCZ.”

