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1 Organizační a provozní záležitosti 

1.1 Výbor odsouhlasil rozpočty na klubové akce pasení pro rok 2016 a MR v pasení v Rakousích.  

1.2 Doména klubových stránek byla prodloužena do 02/2017. 

1.3 Pí. rozhodčí Josie Large nepožadovala proplacení cestovních nákladů na Klubovou výstavu 
BCCCZ. Tímto Spolek BCCCZ děkuje za poskytnutí sponzorského daru. 

1.4 Výbor odsouhlasil rozpočty pro Mistrovství BCCCZ Frisbee, Mistrovství BCCCZ ve výkonu, 
Mistrovství BCCCZ v záchranářském výcviku.  

1.5 Výbor odsouhlasil poskytnutí klubových předmětů pro členy klubu při příležitosti 
Mezinárodního mistrovství v agility border kolií 2016. 

1.6 Byla zaplacena srážková daň. 

1.7 Zaslané zálohy: 

-   5 000,- Kč – Klubová matrikářka H. Sklenaříková 
- 10 000,- Kč – Mistrovství BCCCZ ve výkonu  

 

1.8 Pí. Annete Walters zaslala peníze za letenku (100 liber) prostřednictvím L. Svobodové. Poplatek 
byl navrácen z důvodu neúčasti pí. rozhodčí na výstavě. 

1.9 Rejstříkový soud Praha 4 schválil změny stanov, sídla a statutárního orgánu. Navrhované změny 
budou zapsány do obch. rejstříku po uplynutí odvolací lhůty, která vyprší 16.4.. 

1.10 Dne 02. 03. předseda R. Loučka obdržel od ČMKÚ podepsanou smlouvu o poskytování služeb 
plemenné knihy č. 1. 

1.11 Dne 21. 03. 2016bylo zažádáno o založení datové schránky. 

1.12 PCH Monika Švarcová obdržela od společnosti Genomia článek o profilování psů. Článek bude 
zveřejněn na webových stránkách klubu. 

1.13 Výbor schválil program, termín a místo konání Členské schůze. Uskuteční se 15. 05. 2016  
v Praze Uhříněvsi VÚŽV, Přátelství 815. Zahájení po skončení semináře cca v 14:30 h. 

1.14 Předseda R. Loučka informoval o nové zkoušce NHAT – Natural Herding Aptitude Test, platná 
od  01. 01. 2016.   

V ČR bude možné na zkoušku nastoupit až v příští sezoně, tzn. od 01. 01. 2017. Podrobnosti na 
webových stránkách klubu. 

1.15 Klubová účetní Jana Janků upozornila na nedostatky ve vyúčtování některých akcí. Vzhledem 
časové tísni výbor rozhodl odložit podání daňového přiznání. Odklad prostřednictvím plné moci 
potvrdila firma NeoTax, s. r. o.. Plná moc byla odeslána doporučeným dopisem na FU Praha 4. 

1.16 Na webových stránkách bude zveřejněn postup jak správně vyplnit DPP. 

1.17 Vyhlášena soutěž o fotografie z oblasti pasení. 

1.18 Bylo schváleno objednání výroby 3 bannerů.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2 Žádost PK o souhlas pro vydání PP CHS Bohemia Alké, vrh T 
PK zaslala žádost o vyslovení souhlasu k vydání PP pro vrh T, chs. Bohemia Alké, nar. 31. 08. 2015. PK 
vyžaduje souhlas pro pozdní zaslání podkladů nutných pro vystavení PP. 

 
Hlasování: Výbor schválil zaslání písemného souhlasu na PK. 

 

3 Žádost o uznání vrhu p. Hlaváčka 
 

Výbor projednal žádost p. Hlaváčka o uznání nechtěného vrhu feny  Bianca Bea Devon Exe a Finley 
z Jasmínových hor. Pan Hlaváček zakoupil již březí fenu a o březosti nebyl od bývalé majitelky předem 
informován.  

 

Závěr: Vrh bude uznán jako nechtěný, poplatek za vícenáklady 500,- Kč za  každé zapsané štěně, 
testu parentity, platba urgentního KL. 
 
Hlasování: Výbor návrh schválil. Schválení nabývá platnosti až po splnění podmínek. 

 
 

4 Žádost o podporu českých reprezentantů na MS v obedience v Moskvě 
Pí. Šimůnková zaslala žádost o podporu pro naše reprezentanty na letošní MS v obedience. Výbor 
schválil příspěvek 2 500,- Kč/člen. 

 

5 Žádost PČR o odborné vyjádření za účelem stanovení hodnoty odcizeného psa BOC 
 

Majiteli byl odcizen pes, stáří 3 roky, bez průkazu původu psa, vychován k pasteveckým a honáckým 
činnostem bez certifikace.  
Výbor zaslal PČR své vyjádření. 

 

6 Návrh na soutěž „Pes roku“ 
Výbor schválil uspořádání soutěže „Pes roku“. 
Hl. organizátor: Martina Paulino 
Soutěž byla ukončena 31. 03. 2016. 
Bližší informace o soutěži jsou zveřejněny na webových stránkách klubu. 
Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Členské schůzi dne 15. 05. 2016. 

 

7 Nabídka spolupráce v hlasovací soutěži Kynolog roku 2015 
  

Klub obdržel od společnosti Vafo Praha s. r. o. nabídku spolupráce v hlasovací soutěži ve formě 
výměny bannerů na webových stránkách. 
Výbor tento druh spolupráce schválil. Slavnostního vyhlášení se za BCCCZ zúčastnila Martina Paulino. 
 

 
 
 



8 Žádost o podporu Caniscrossového šampionátu 
 

Ing. Pavla Hrníčková zaslala žádost o podporu Caniscrossového šampionátu v Dobříši 27. - 28. 09. 
2016. 
Výbor podporu schválil. Pořadateli budou poskytnuty klubové předměty pro kategorii BOC. 

 

9 Žádost o pořádání Mistrovství BCCCZ v záchranářském výcviku 
 

Paní Iveta Matzenauerová zaslala žádost o pořádání Mistrovství BCCCZ v záchranářském  výcviku 
Výbor pořádání akce odsouhlasil. 
 

10 Seminář „Genetika a šlechtění psů“ 
 
Výbor se rozhodl uspořádat pro členy spolku seminář o genetice – speciál pro BCCCZ. Byly 
schváleny všechny náklady spojené s pořádáním semináře (DPP přednášejícím, občerstvení 
účastníkům). 
Seminář se uskuteční 15. 05. od 10 h ve VÚŽV Praha Uhříněves (před členskou schůzí). 
 
Obsah semináře: 
 
1) Základy genetiky v kostce - Ing. Alena Svitáková 

Mendelovy zákony, základy genetiky populací, dědičnost zbarvení 
2) Přenašeč? Žádný problém! -Ing. Michaela Brzáková 

Jednoduše dědivé nemoci a možnosti jejich selekce v rámci generací. 
3) Co nám poví rodokmen? – Ing. Emil Krupa, Ph.D. 

Možnosti vyhodnocení rodokmenových databází, koeficient inbreedingu. 
4) Jak být v chovu lepší? – Ing. Alena Svitáková 

Dědičnost kvantitativních vlastností na základě využití dostupných databází. Selekce zvířat 
pomocí znalosti jejich genetického založení. 

 

11 Úprava klubové databáze 
 
Výbor obdržel 3 nabídky na úpravu databáze. Výbor pověřil klubového webmastera Radka Šípa o 
výběr nejvhodnější nabídky a dohled nad realizací celé úpravy databáze. 
 

12 Odstoupení sl. Moniky Šnajdárkové z funkce hospodáře BCCCZ 
 
Dne 01. 04. 2016 sl. Monika Šnajdárková zaslala svoje odstoupení z funkce hospodáře BCCCZ a z 
členství ve výboru.  
Výbor její žádost přijal a děkuje za odvedenou práci ve výboru. 
Výbor kooptoval na funkci hospodáře členku Renatu Zelyczovou, která byla v pořadí při minulých 
volbách do výboru. 



13 Stížnost na chování se strany CHS Bohemia Patrix  
 
Dne 04. 04. 2016 pí. Zuzana Seifertová zaslala stížnost na neetické chování ze strany manželů 
Doškářových – CHS Bohemia Patrix. Uvádí, že jejich chování není v souladu s Etickým kodexem a 
Chovatelským řádem BCCCZ. 
Výbor písemně požádal pí. Doškárovou o její vyjádření k zaslané stížnosti. 
 

14 Žádost PK o souhlas pro vydání PP CHS Asbrete, vrh C 
PK zaslala žádost o vyslovení souhlasu k vydání PP pro vrh C, CH Asbrete. Chovatelka zaslala vše 
v termínu, ale pošta zásilku ztratila. 

PK vyžaduje souhlas pro pozdní zaslání podkladů nutných pro vystavení PP. 
 

Hlasování: Výbor schválil zaslání písemného souhlasu na PK. 
 

 
 

15 Usnesení 
 

Výbor Spolku BCCCZ přijal tato usnesení: 
 

1. Schválení rozpočtů na klubové akce pasení pro rok 2016 a MR v pasení v Rakousích. 
2. Schválení rozpočtů Mistrovství BCCCZ Frisbee, Mistrovství BCCCZ ve výkonu a  Mistrovství 

BCCCZ v záchranářském výcviku.  

3. Schválení poskytnutí klubových předmětů pro členy klubu při příležitosti Mezinárodního 
mistrovství v agility border kolií 2016. 

4. Schválení termínu a místa konání Členské schůze. 
5. Schválení pořádání Genetického semináře pro členy klubu, včetně schválení všech nákladů 

spojených s pořádáním semináře. 
6. Schválení odložení podání daňového přiznání. 
7. Schválení odeslání písemného souhlasu na PK pro vydání PP CHS Bohemia Alké, vrh T. 
8. Schválení uznání vrhu p. Hlaváčka. 
9. Schválení podpory českých reprezentantů na MS v obedience v Moskvě 
10. Schválení uspořádání soutěže „Pes roku“. 
11. Schválení podpory Caniscrossového šampionátu. 
12. Schválení vydáním PP pro vrh C Asbrete. 
13. Schválení odstoupení sl. Moniky Šnajdárkové z funkce hospodáře BCCCZ a z členství ve 

výboru. Kooptování Renaty Zelyczové do výboru s tím, že přebírá všechny funkce M. 
Šnajdárkové.  

14. Schválení programu, termínu a místa členské schůze.  
15. Schválení objednání 3 ks bannerů. 
 

Usnesení bylo schváleno. 


