
Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 46 

Jednání proběhlo v červenci až září 2015 formou e-mailové 
korespondence a diskuze ve facebookové skupině výboru. 
 
Předsedající: Stanislava Balogová 
Zapisovatel: Radek Šíp 
Zápis sepsán: 5.9.2015 
Zápis zaslán KRKu: 7.9.2015 
Zápis zveřejněn: 13.9.2015 
 
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. Žádost o výjimku krytí po 8 roce věku (CHS Tender Flash) 
3. Klubové akce pasení – pochybení předsedy Spolku Pasení CZ 
4. Žádost o výjimku udělení klubového šampiona (Jolana Svobodová) 
5. Žádost Policie ČR o ohodnocení feny BOC 
6. Žádost o výjimku krytí po 8 roce věku feny (Zuri Bohemia Alké) 
7. Kandidáti do výboru a kontrolní a revizní komise 
8. Nesplněné podmínky v žádosti o šampiona výkonu – K. Jančaříková 
 
1. Organizační a provozní záležitosti 
1.1 Proplacena faktura 5.445Kč za 500ks velkých klubových samolepek (á 10,89Kč) 
1.2 Proplacena faktura 14.342Kč za poháry na čtyři akce (3x pasení, 1x flyball) 
1.3 Proplacena faktura 4.000Kč za 500ks klubových odznaků (á 8Kč) 
1.4 Dne 2.8.2015 zveřejněn první návrh Organizačního řádu spolku a Volebního řádu 
spolku 
1.5 Dne 4.8.2015 zveřejněn první návrh nových Stanov spolku 
1.6 Vytvořena přihláška na klubovou výstavu 2015 pro zahraniční vystavovatele 
1.7 Vytvořena facebooková událost výstavy KV BCCCZ (Dny BOC) 
1.8 Zveřejněny propozice klubové výstavy, pro přihlašování vytvořena událost v 
online systému DogOffice. 
1.9 Výbor schválil aktualizaci Etického kodexu v souladu s novým občanským 
zákoníkem. Jde o záměnu slov „klub“ za „spolek“ a odkaz na platné řády. 



1.10 Výbor poskytl na žádost KRKu kompletní účetnictví za rok 2014 ke kontrole a 
zatím nekompletní rok 2015 k nahlédnutí a zkopírování. 
1.11 Referentka pro výstavy Ilona Morávková, informovala výbor o zajištění dopravy 
a ubytování pro rozhodčí na KV BCCCZ. 
1.12 Referentka pro pasení Daniela Rájová zaslala k proplacení vyúčtování dvou akcí 
– Rakousy, Načešice 
1.13 Probíhají intenzivní přípravy na klubové výstavy a členskou schůzi ve Svojanově 
(I.Morávková, S.Balogová, M.Švarcová, L.Vančurová) 
1.14 Dne 11.8.2015 byly na klubových stránkách zveřejněny finální návrhy řádů, 
stanov a programu schůze s přílohami. 
 
 
2. Žádost o výjimku krytí po 8 roce věku (CHS Tender Flash) 
Dne 3.7.2015 Kateřina Dědičová (CHS Tender Flash) zaslala e-mailem výboru žádost 
o krytí po 8 roce věku feny Borderguard Kiss for Tender Flash a psa We are together 
Gasko Prim. 
Feně bylo 14.5.2015 osm let, měla 4 vrhy, celkem 23 štěňat. 
Při posledním krytí uvedeným psem nezabřezla. 
 
Hlasování: 
Výbor udělení výjimky neschválil. 
 
 
3. Klubové akce pasení – pochybení předsedy Spolku Pasení CZ 
Referentka pasení Daniela Rájová informovala výbor BCCCZ o pochybení předsedy 
Spolku pasení Radko Loučky, kdy řádně nenahlásil letošní akce CACT a CACIT na 
ČMKU. Dále nepožádal o delegaci zahraničního rozhodčího Ludwiga Horsta z 
Německa. Oboje se týká klubových akci BCCCZ 29-30.8.2015 
 
Akce měly být nahlášeny podle usnesení 
http://www.spolekpaseni.cz/images/demo/schuze/usneseni.jpg 
 
Radko Loučka se za toto pochybení omluvil, došlo k výměně funkcí předsedy a 
místopředsedy spolku. 
 
Přestože došlo k promeškání řádných termínů, Daniele Rájové se podařilo na ČMKU 
vyjednat schválení a nyní se čeká na odpověď německé strany. 
 
 
4. Žádost o výjimku udělení klubového šampiona (Jolana Svobodová) 
Jolana Svobodová požádala pro fenu Annie Caramell Smart Destiny o výjimku pro 
udělení titulu klubového šampiona. Fena dosáhla potřebných bodů ze zkoušek a 
výstav, chybí jí chovnost. Nejbližší bonitace se koná v neděli 13.9.2015. 
 
Hlasování výboru: 
Výbor o udělení výjimky hlasoval a nechválil jí. 
 
Zdůvodnění: podmínky pro udělení klubových šampionů jsou pevně dány a jednou z 
nutných podmínek je chovnost dané feny/psa. Poháry za letošní rok budou předávány 
slavnostně v pátek 11.9.2015 na výroční členské schůzi. Není bohužel možné pohár 



udělit předem na slib, že fena bude od dva dny později zbonitována. Nikdy není 100% 
jisté, že fena by na nedělní bonitaci přišla a byla uchovněna. 
 
Nebyli bychom obecně proti tomu pohár nechat vyrobit a předat až v neděli po 
bonitaci. Protože je toto ale výroční schůze, v pátek 11.9.2015 bude zvolen výbor 
nový. Starý výbor nemůže v neděli 13.9.2015 předávat dodatečně žádné poháry nebo 
vykonávat jiné úkoly namísto nového výboru. 
O titul je možné požádat ihned v pondělí po bonitaci, titul bude přiznán, pouze pohár 
bude předán až na další členské schůzi. 
 
 
5. Žádost Policie ČR o ohodnocení feny BOC 
Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje, se obrátila na výbor klubu s žádostí o 
ohodnocení feny BOC. Výbor souhlasil, poskytl potřebnou součinnost a výsledné 
vyjádření jménem jednatele R.Šípa zaslal PČR. 
 
 
6. Žádost o výjimku krytí po 8 roce věku feny (Zuri Bohemia Alké) 
Pan Luboš Veselý požádal klub o prodloužení chovnosti své feny Zuri Bohemia 
Alké,  CMKU/BOC/1878. Fena má bezchybné zdravotní výsledky, sportovní 
úspěchy, měla za svůj život pouze dva vrhy. Žadatel uvedl konkrétního zahraničního 
psa, se kterým chce fenu krýt. 
 
Hlasování: 
Výbor výjimku schválil, pokud budou splněny následující podmínky: 
- provedení nového testu na dědičné oční vady (DOV) 
- vyšetření zdravotního stavu veterinárním lékařem s tím, že březost neohrozí fenu ani 
štěňata 
- výjimka platí pro uvedeného zahraničního psa. Pokud by z nějakého důvodu nebylo 
možné krytí s ním, je třeba situaci nahlásit a probrat 
- krytí musí proběhnout do konce roku 2015 
 
 
7. Kandidáti do výboru a kontrolní a revizní komise 
Dne 11.8.2015 byla na webových stránkách zveřejněna pozvánka na schůzi s výzvou 
k podávání kandidatur do výboru a kontrolní a revizní komise (KRK) 
V termínu 31.8.2015 byly podány následující kandidatury do výboru (abecedně): 
Balogová Stanislava 
Hrochová Anna, Mgr. 
Šnajdárková Monika 
Švarcová Monika 
Zelyczová Renata, Bc. 
 
V termínu 31.8.2015 byly podány následující kandidatury do KRKu (abecedně): 
Paulino Martina, Ing. 
Šíp Radek, Bc. 
Šnajdrová Jaroslava 
 
 
8. Nesplněné podmínky v žádosti o šampiona výkonu – K. Jančaříková 



Paní Jančaříková požádala klub o přiznání titulu šampiona výkonu pro fenu Aywy 
z Ohromujícího světa. Fena v tuto chvíli nesplňuje podmínky pro přiznání titulu. 
 
Zdůvodnění (zkrácený text mailu od jednatele R.Šípa): 
… 
Bohužel Český pohár ZTV3 není zařazen do bodovací tabulky šampiona výkonu. 
Dohledal jsem zápis ze členské schůze 2014, bod č.12 (v příloze), kde jste navrhovala 
jeho zařazení do bodovací tabulky. Členská schůze Váš návrh zamítla, není tedy 
bodován. 
 
Protože, se k tomu ale stavíme odpovědně a neradi bychom Vás poškodili, radili jsme 
se s mezinárodním rozhodčím Bc. Vilémem Babičkou, který píská jak naše MR tak i 
MS. Potvrdil, že je to opravdu těžká zkouška, ale v žádném případě se nejedná o 
Mistrovství republiky. Je to pohár určité skupiny záchranářů. K tomuto závodu se dá 
přirovnat IMCA v agility, CACIOB v obedience či CACIT pro IPO v Dobříši. Také 
jsou to velké závody, vždy podle nejvyšší zkoušky. Vaši situaci jsme také 
konzultovali s Ivetou Matzenauerovou, potvrdila nám, že jste spolu už toto téma 
probrali. 
 
Pro přiznání titulu šampiona výkonu potřebujete MR, ME, MS či BCCCZ. Můžete 
zkusit členské schůzi opětovně navrhnout zařazení zkoušky do bodovací tabulky. 
Bylo by pak ale dobré a spravedlivé, aby součástí návrhu byly i srovnatelné pohárové 
závody ostatních sportů a činností, a byly zařazeny současně s ním. 
 
Aktuální bodovací tabulka a řád jsou zde:  
http://bcccz.cz/ksampioni_rad_sampion_vykonu.htm 
 
Na základě zjištěných skutečností a informací od referenta pro šampiony, Vám musím 
s politováním sdělit, že v tuto chvíli nesplňujete podmínky pro přiznání klubového 
šampiona. 
… 


