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Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 17 
 
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu listopadu a prosince 2010 
Loučka R., Půlpánová H., Šimek B. Švarcová M., Sklenaříková H.  
 
Nově projednáváno: 
1. Rezignace Viktora Topinky na referenta pro pasení 
Rozhodnutí: rezignace bez uvedení důvodů přijata, funkci zatím bude zastávat R. Loučka 
 
2. Možnosti uveřejňování osobních údajů 
Vyjádření na toto téma výbor získal z ČMKU, časopisu Pes přítel člověka a Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. Mohou být zveřejňovány jen údaje, které přesněji daného majitele psa neidentifikují 
(tedy pouze jméno, příjmení a místo bydliště), nebo údaje, se kterými dotyčný majitel psa dobrovolně 
souhlasí. Podle stanoviska ČMKU lze zveřejňovat nálezy zdravotních vyšetření psa, pokud při tom 
není uvedeno jméno jeho majitele. Tedy údaje o psovi ano, ale bez údajů o majiteli. Výsledky povinné 
k chovu se zveřejňují, údaje jsou nezbytné pro fungování chovu. 
Rozhodnutí: výbor přehodnotil své rozhodnutí ze zápisu č. 16, bod 17. Výbor se bude řídit zákonem a 
výše uvedenými instrukcemi.  
 
3. Nové klubové dokumenty 
Byly vytvořeny nové klubové dokumenty pro přihlášení do klubu a chov, včetně desatera.  
Rozhodnutí: Protože vyplňování dokumentů by mělo být propojeno s klubovou databází, bylo 
rozhodnuto, že se s jejich zavedením počká až bude toto propojení funkční. 
 
4. Doplnění informace o nominování rozhodčího 
Klubovku ve Zbraslavi bude posuzovat Peter & Peggy Bailey - paní feny, pán psy. 
 
5. Výhody členů BCCCZ 
Návrh: výhodou členství je uvedení odkazů na weby členů BCCCZ, proto by měly být ze stránek klubu 
odstraněny odkazy na nečleny. 
Rozhodnutí: na konci února budou zkontrolovány platby za členství, kdo nebude mít zaplaceno, bude 
jeho odkaz vymazán. 
 
6. Razítka klubu 
Byla vyrobena nová razítka.  
Úkol: Již nepoužívat razítka, kde je stará adresa nebo kde je uveden POBox. 
 
7. Inventarizace a účetnictví 
Klub povede podvojné účetnictví, to je ze zákona. Protože v roce 2008 a 2009 klub vedl jednoduché 
účetnictví, uvolila se R. Píšťková udělat zpětně převod na účetnictví podvojné. Pro tento druh 
účetnictví je nutné uvádět stav zásob a peněz k 1.12. daného roku.  
Úkol: každý, kdo něco z evidence klubu má, si udělá inventuru a nahlásí stav Radaně Píšťkové do 
konce ledna.  
 
8. Žádost S. Balogové uznání neplánovaného vrhu 
S. Balogová požádala o dodatečné uznání krytí, protože se její feně Bonnie Lusika narodila trikolorní 
fenka. Pravděpodobným otcem štěněte je její chovný pes Artusch od Appaloosek.  
Rozhodnutí: Sankce 1000,- Kč za zapsané štěně. PP mohou být vydány po dodání dokladu s 
potvrzením otcovství DNA testem paternity z krve. 
 
9. Nechtěné krytí 
M. Jindra požádal o dodatečné vydání KL na fenu QVIEN MIVEKO  CMKU/BOC/2492/08/10, u které 
došlo k nakrytí psem BRAVE Clayde ISDS 299850 CMKU/BOC/4388/-10/08.  
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Rozhodnutí: Výbor souhlasí za stejných podmínek jako v podobných případech v minulosti. Zaplacení 
KL v urgentní lhůtě (vzhledem k tomu, že M.J. v roce 2010 nebyl členem BCCZ, tak 900,-). Po narození 
štěňat DNA testy paternity (tj. obou rodičů + všech štěňat, testy musí být z krve např. v laboratoři 
Genomia). Zaplacení sankce 1000 Kč za každé zapsané štěně. 
 
10. Nevystavené PP 
Na Simonu Sochorovou jako zástupce KRK se obrátila paní Koštianová s tím, že nemá PP na vrh B od 
paní chovatelky Tuzarové Miloslavy. Jedná se o štěňata narozená 8.8.2010, vrh B, po feně Bee - Bee 
Gold Premio. V záznamech PCH je pouze to, že p. Tuzarové vydávala krycí list pro fenu Buggee Sen 
pastýřů v červnu 2010, krycím psem měl být Beatle Paul Tender Flash.  
Rozhodnutí: Vydání PP není v kompetenci klubu BCCCZ, protože jeho prostřednictvím doklady 
neprošly. 
 
11. Databáze klubu a WEB stránky 
Petr Burdík se v listopadu 2009 stal webmasterem internetových stránek BCCCZ. Slíbil, že je v krátké 
době modernizuje a hlavně zprovozní novou databázi. Po mnohých urgencích se nic takového 
nestalo, navíc v březnu 2010 zastavil úpravy databáze původní. Protože Petr Burdík do výborem 
stanoveného limitu 31.12. databázi nedokončil, byly učiněny kroky jak dál. Marcela Polášková se 
uvolila doplnit původní databázi za údaje z celého roku 2010 a pokračovat v jejím doplňování i nadále 
s tím, že by byla ráda, kdyby jí někdo s mechanickým přepisováním pomohl. Pro tyto účely se 
podařilo získat 2 pomocníky. 
Rozhodnutí: Pověřit M. Poláškovou, aby obnovila funkci původní databáze a v co nejbližším termínu ji 
doplnila. Odebrat P. Burdíkovi funkci webmastera klubových internetových stránek. Navrhnout P. 
Burdíkovi, že může pokračovat v práci na nové databázi border kolií, ale již jen jako soukromá osoba a 
tím, že co a jak v ní bude uveřejňovat, bude jen jeho soukromá záležitost, klub BCCCZ za to tedy 
nebude zodpovídat. Klub uveřejní odkaz na tuto databázi na svých stránkách, stejně jako uveřejnil 
odkaz na stránky slečny Veselé, která je její služba KDO‚ KDE a CO PRODÁVÁ ohledně borderek.  
 
 
Kontrola předchozích úkolů: 
 
1. Zatím není u MV provedena změna Stanov BCCCZ, schválená na členské schůzi v Brně. 
Zajistí B. Šimek 
 
Rekapitulace 
Rozhodnutí: 1 – 3, 5, 8-11 
Úkoly: 7 
 
Dne: 10.1. 2011, zapsal: Radko Loučka 


