
Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 61 

 
Jednání proběhla v období duben až květen 2018 formou e-
mailové korespondence a on-line nástěnky Trello 
 
Předsedající: Radko Loučka 
Zapisovatel: Anna Hrochová 
 
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK 

 
 

A. Sport a výstavy 
1. Výbor přijal nabídku organizátora na pořádání Mistrovství republiky border colií v 

canicrossu, a to v termínu 18.10.2018 v Suchdole nad Odrou jako součást závodů 
Zavírák. 

2. Ve dnech 11. - 13. 5. 2018 se uskutečnilo Mezinárodní mistrovství BCCCZ 2018 v agility. 
Výbor děkuje organizátorům za hladký průběh události a blahopřeje vítězům. Výbor v 
této souvislosti obdržel také vyúčtování akce, rozhodl o zaplacení částky ve výši 10 000,- 
Kč k účtu pořadatelů, a to za výdaje nad rámec rozpočtu. 

3. Výbor obdržel žádost Beaty Štýbrové o hospitaci při KV u rozhodčího Milana Krinkeho. 
Výbor žádost zamítl z důvodu již obsazeného místa hospitanta. 

4. Ve dnech 26. a 27. května 2018 proběhla v Litoměřicích klubová a speciální výstava 
BCCCZ za účasti rozhodčích Milana Krinkeho (CZ) a Elizabeth Ertl (AT). I zde je na místě 
poděkovat organizátorům i pomocníkům, gratulace patří vítězům. Zároveň byl prvně 
zprovozněn systém elektronického zápisu posudků a výsledků výstavy (tzv. PSystém), 
který zajistila Martina Paulino spolu s Markem Maškou. Oběma patří poděkování. 

 
 

 
B. Chov 

 
1.  Výbor přijal žádost Alexandry Grygarové o individuální bonitaci při speciální výstavě v 

Litoměřicích dne 26. května 2018. Žádosti vyhověl. 
2. Výbor projednal žádost Davida Janíčka o vydání průkazů původů k vrhům psa Iron 

Ferenčík (CMKU/BOC/8087/-15/14/15), spojení s Roza Blacksheep (štěňata narozena 
21.5.2018) a Hardika The Guardians of Albion (krytí 19.4.2018). Majitel psa zanedbal 
pravidelnou prohlídku DOV, při následné prohlídce bylo psu zjištěno onemocnění 
katarakta, psu byla tedy odebrána chovnost. Výbor rozhodl o přiznání PP oběma 
vrhům, a to s podmínkou zapsání těchto potomků v PP jako 
nechovných/nestandardních. 

3. Výbor se zabýval neformální žádostí Barbory Valentinové ch. s. Dream of Ares o 
dodatečné vydání PP pro její vrh „B“. Výbor bral v úvahu především tyto dva základní 
aspekty: Jedná se o vrh narozený před více než půl rokem, který nebyl doposud nijak 



veden ani evidován, a to ani vyplněným krycím listem pro zmíněný vrh. Na druhé 
straně jsou tu majitelé štěňat z několika zemí EU, kteří stojí o vydání PP a za toto 
pochybení chovatelky žádnou odpovědnost nenesou. Výbor rozhodl přiklonit se k 
možnosti vydání PP, avšak za podmínky zaplacení poplatku za vícenáklady, který činí v 
tomto případě 5 000 Kč za PP jednoho štěněte, na účet BCCCZ. Další nezbytnou 
podmínkou je neprodlené odeslání veškerých a kompletních náležitostí k vrhu 
poradkyni chovu.  Chovatelka byla o rozhodnutí výboru informována. 

 
 

C. Klub 
1. BCCCZ přijal opatření v oblasti GDPR doporučená ČMKU. 

 
 

 
 

D. Usnesení 
1. Výbor rozhodl o pořadatelství nového mistrovství BCCCZ, a to  Mistrovství republiky 

border colií v canicrossu. 
2. Výbor vyhověl žádosti A. Grygarové o individuální bonitaci. 
3. Výbor vyhověl žádosti D. Janíčka o vydání PP pro dva vrhy po psu Iron Ferenčík. 
4. Výbor vyhověl žádosti přiznání PP vrhu „B“ ch. s. Dream of Ares, avšak za výše zmíněných 

podmínek. 
5. BCCCZ přijal opatření v oblasti GDPR doporučená ČMKU. 

 
 

 
 

Zápis výborem schválen: 14. 6. 2018  


