
Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 51              

                    

Jednání proběhla v období červen – září 2016 formou e-mailové korespondence 

Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Petra Opočenská, zápis dokončila Anna Hrochová

Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK

A. Organizační a provozní záležitosti
1. Nákup klubových předmětů na akce BCCCZ (tašky, desky na dokumenty, disky, 
propisky). Schváleno.
2. Výroba stolního kalendáře na rok 2017. Schváleno.
3. Nákup 50 ks kalendáře PBHF (z Anglie), kdy výtěžek z nich je použit na výzkum nemocí).
Kalendáře jsou použity jako ceny na klubových akcích. Schváleno.
4. Propozice soutěže „Pes roku 2016“, sponzoring opět přislíbila firma Dibaq a.s. Schváleno.
5. Od 1.6.2016 má Spolek BCCCZ transparentní účet u České spořitelny 1940238339/0800.
Radko Loučka jako majitel transparentního účtu vydal plnou moc hospodářce Spolku BCCCZ
 Bc. Renatě Zelyczové pro přístup k tomuto účtu.
6. V červnu bylo dokončeno a včas odesláno odložené Daňové přiznání za rok 2015.
7. Dne 15. 8. 2016 odeslala Petra Opočenská ostatním členům výboru a KRK rezignaci na 
funkci jednatele Spolku BCCCZ a členství ve výboru. Předseda Radko Loučka tuto rezignaci
přijal a jménem členů výboru a KRK paní Opočenské poděkoval za odvedenou 
práci ve výboru. Tímto se ruší status P. Opočenské statutárního orgánu Spolku BCCCZ.
8.K 1.9.2016  byla  do  výboru  Spolku  BCCCZ  kooptována  Mgr.  Anna  Hrochová  do  funkce
jednatelky a referenta pro sport. 
9. Byla projednána žádost pana R. Poláška o výjimku v udělení klubového šampiona. Výjimka
přiznána nebyla.  Panu Poláškovi  bylo vysvětleno,  že  titul  bude přiznán až  po splnění  dané
podmínky nepřetržitého dvouletého členství v klubu.
10. Akce BCCCZ - Výbor tímto děkuje organizátorům a všem pomocníkům, kteří se podíleli na 
letošních Mistrovstvích - agility, flyballu, pasení a frisbee, Klubové a speciální výstavy, 
obedience a organizaci soutěže „Per roku“ za perfektně provedenou práci. 
11. Byl vydán BH č. 32. Výbor děkuje M. Paulino a jejímu týmu za dobře odvedenou práci.
12. Byla vyhodnocena fotografická soutěž na téma pasení.  Podrobnou informaci podala M.
Paulino, najdete ji v BH 32.
13. Výbor informuje členy, že EET (elektronická evidence tržeb) se chovatelů týká ve 3. fázi,
tedy od března 2018. Více info o tom bude v příštím vydání klubového zpravodaje. 
14. Návrh na pořádání SEV BOC 2018. Schváleno.



15.  R.  Loučka  se  zúčastnil  jednání  s  vedením  Dibaqu  ohledně  možnosti  pořádání  členské
schůze a semináře k výživě psů v Helvíkovicích (sídlo firmy) dne 12.3.2016. Zároveň proběhlo i
jednání  s předsedou  KCHBO,  z.s.  Dušanem  Pospíchalem,  o  eventuální  možnosti  větší
spolupráce s jejich klubem, např. právě v pořádání tohoto semináře. Schváleno.

B. Chov
1. Žádost pí. Hosnedlové o odstranění a zneplatnění výsledku MVDr. Ekra. Spolek BCCCZ 
nemůže zasahovat do zveřejněné databáze od MVDr. Ekra. Údaje jsou ve výhradním vlastnictví 
MVDr. Ekra. V tomto případě se musí pí. Hosnedlová obrátit s žádostí přímo na MVDr. Ekra.
2. Žádost o vydání PP pro vrh  A Dabbeeco. Schváleno.
3. Žádost o vydání PP pro vrh F Banataj Wind. Schváleno, sankce za opožděnou žádost 2000 Kč.
4. Žádost o prodloužení chovnosti feny Immortal Beauty z Černobílých. Schváleno.
5. Pan Milan Daďourek poslal dopis s informací, že jeho psovi byla diagnostikována PRA.
Aby se podezření potvrdilo, nebo vyvrátilo, bylo schváleno proplacení eventuálních nákladů na
další test.
6.  Nabídka  pořádání  klubové  výstavy  při  krajské  výstavě  ve  Velkém  Meziříčí.  Nabídka
odmítnuta.
7. V červnu se předseda Radko Loučka zúčastnil setkání zástupců chovatelských klubů. O této
akci podal zprávu. Ve zkrácené formě je v BH 32 na str.13.
8. Informace o změně Zápisního řádu ČMKU, čl. XII,  bodu 3, který se významně dotýká tzv.
pracovních  psů:  Jedinci  zapsaní  ve  zvláštním  registru  (ZReg)  smí  být  v  chovu  spojováni
výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s
plným průkazem původu (ve všech třech generacích uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné
knihy  FCI  daného  jedince).  Jedinou  výjimkou  tvoří  spojení  dvou  jedinců,  kteří  jsou  třetí
generací zvláštního registru, protože jejich potomci již mají plnohodnotný rodokmen. 
9. Bonitace ve Zlíně proběhla dle plánu 25.9.2016.

C. Sport
1. Paní Ištvánková požádala o finanční podporu na chystané mistrovství Evropy v dogdancingu,
které se letos koná v Rakouském Krieglachu ve dnech 22. – 25. září 2016.  Výbor rozhodl, že
příspěvek na tuto akci nebude vyplacen z důvodu krátkého členství v klubu.
2. Paní Smigová zaslala dotaz na výbor Spolku BCCCZ, zda Spolek plánuje zařadit zkoušky 
z nového sportu Nosework do bodovací tabulky k udělení Klubového šampióna.  Po 
prostudování zkušebního řádku výbor rozhodl o nezařazení těchto zkoušek do bodování na 
klubového šampiona. Tyto zkoušky nejsou zatím zastřešeny ČMKU. 
3. Pro velmi malý zájem bylo zrušeno Mistrovství BCCCZ záchranářů.
4. L. Petirová projevila zájem o pořádání M BCCCZ v agility 2017. Vzhledem k tomu, že minulé
mistrovství v Třebíči bylo organizováno na vysoké úrovni, bylo již pořadatelství přislíbeno opět
paní V. Janatové, která o to navíc požádala dříve.
5. Výbor projednal dodatečné vyhlášení vítězů v nevyhlášených kategoriích M BCCCZ v dog
frisbee. Vítěze těchto kategorií ocení dodatečně.

D. Usnesení
1. Dne 15. 8. 2016 Petra Opočenská oznámila svojí rezignaci na funkci a členství ve 
výboru. R. Loučka ji přijal.
2.  K 1.9.2016  byla  do  výboru  Spolku  BCCCZ  kooptována  Mgr.  Anna  Hrochová  do  funkce
jednatelky a referenta pro sport. 



3. Schválena Žádost o vydání PP pro vrh A Dabbeeco.
4.  Schválena Žádost  o  vydání  PP pro vrh F Banataj  Wind.  Schválena sankce za opožděnou
žádost 2000 Kč.
5. Schválena žádost o prodloužení chovnosti feny Immortal Beauty z Černobílých. 
6. Schváleno proplacení eventuálních nákladů na další test PRA.
7. Finanční podpora paní Ištvánkové nebyla schválena.

Zápis výborem schválen: 30. 9. 2016


