
Z Á P I S č .  2  

Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE BCCCZ  

září – prosinec 2013 

Jednání proběhlo korespondenčně. 

Zúčastnily se: P. Opočenská, S. Sochorová, L. Kernerová 

 

1. Návrhy KRKu schválené členskou schůzí ve Vraném nad Vltavou dne 28. 09. 2013 

Dle usnesení členské schůze, které je pro klub závazné, KRK postrádá plnění některých bodů své 

zprávy. 

- Zřízení transparentního účtu 

- U seznamu členů doplnění datumu posledního členství bez přerušení a datumu zaplacení 

posledního členského příspěvku.  

- Zlepšení spolupráce výboru a KRKu 

Žádáme výbor o informace o stavu plnění výše uvedených úkolů. 

2. Písemné upozornění výboru o nezasílání informací z jednání výboru 

Dne 7. 11. 2013 KRK zaslal členům výboru žádost o informování o činnosti výboru a požádal výbor o 

přeposlání korespondence z jednání výboru zpětně a to do 21. 11. 2013.  

Na naši žádost odpověděla jednatelka pí. Morávková, cituji:“ Aby nebyl KRK zahrnován do debaty a byl 

informován s konečným výsledkem je vlastně stále otevřené.“ 

Výbor klubu naší žádosti o přeposlání korespondence nevyhověl.  

V následujícím období byl KRK informován pouze o některých skutečnostech. Fakt, že KRK není 

zahrnován do jednání výboru je ten, že se další informace o rozhodnutích výboru dozvídají členky KRKu 

ze sociální sítě Facebook. 

3. Odstoupení Blanky Malinské z funkce místopředsedkyně klubu BCCCZ 

Dne 10. 11. 2013 obdržel KRK od Blanky Malinské písemné odstoupení z funkce místopředsedkyně klubu 

BCCCZ. Velmi nás tato událost mrzí a důvody její rezignace nás velmi znepokojují.  

 

4. Chybná informace na webových stránkách 

 

Dne 1. 12. 2013 byla na stránkách klubu uveřejněna informace: „Upřesnění nových chovných podmínek 

– DLK a OCD – informace od výboru BCCCZ 

„Pro bonitace konané po 1. lednu 2014 platí povinnost RTG vyšetření DLK a ramen (OCD), povinnost se 

týká všech jedinců rentgenovaných od data 29. 9. 2013 včetně. Jedinci rentgenovaní po tomto datu 

nebudou bez výsledků vyšetření DLK a OCD ramen na bonitaci uchovněni - chovnost jim bude uznána až 



po doložení výsledků těchto vyšetření. Psům, kteří byli rentgenováni před datem členské schůze (do 28. 

9. 2013 včetně), nemusí být RTG vyšetření DLK a ramen dodělávána - pokud je nemají.“ 
 
Správné znění: 

„Pro bonitace konané po 1. lednu 2014 platí povinnost RTG vyšetření DLK a ramen (OCD), povinnost se 

týká všech jedinců rentgenovaných od data 01. 01. 2014 včetně. Jedinci rentgenovaní po tomto datu 

nebudou bez výsledků vyšetření DLK a OCD ramen na bonitaci uchovněni - chovnost jim bude uznána až 

po doložení výsledků těchto vyšetření. Psům, kteří byli rentgenováni před datem 01. 01. 2014, nemusí 

být RTG vyšetření DLK a ramen dodělávána - pokud je nemají.“ 

 

V zápisu z členské schůze BCCCZ konané ve Vraném nad Vltavou dne 28. 09. 2013 je napsáno, že změna 

platí od 01. 01. 2014.  Usnesení členské schůze je pro klub závazné a nelze jej bez opětovného hlasování 

členské základy jakkoliv měnit. 
 

5. Stížnost paní Grešové na jednání paní Balogové ve věci odebrání Klubového šampióna výkonu 

psa Hummer Mintaka 

Dne 30. 12. 2013 obdržel KRK od paní Grešové stížnost a zároveň žádost o pomoc tuto situaci vyřešit. 

KRK stížnost paní Grešové přezkoumal a jednoznačně se shodl na tom, že titul Klubový šampión výkonu 

byl udělen oprávněně. Výtky paní Balogové jsou neoprávněné. 

Odůvodnění: 

Titul KŠ výkonu byl udělen B. Malinskou na základě vyplněné a potvrzené žádosti Jany Grešové (součet 

bodů 230), kopie bonitační karty, kopie PP psa Hummer Mintaka, kopie diplomu za 2. místo na MČR 

mládeže stopařů 2013 a kopie diplomu za 2. místo na MČR IPO 3 juniorů 2013, kopie zápisů zkoušek ve 

"Výkonnostním a výstavním průkazu psa" (VK) a kontroly členství u Hany Sklenaříkové. 

 

Paní Balogová zpochybňuje udělení titulu KŠ výkonu na základě dokladu, kterým je kopie "Výkonnostní a 

výstavní průkaz psa", nechce uznat zápis zkoušky na Výběrové soutěži pro MČR a zisk 50 bodů za 2. 

místo na MČR mládeže stopařů 2013. 

 

Po předložení dokladu o splněné zkoušce IPO3, je již zřejmé, že psovod předchozí nižší zkoušky úspěšně 

absolvoval, včetně zkoušky BH. Stejný postup a uznání nižších stupňů zkoušek platí u zkoušky FPr3. Viz 

Mezinárodní zkušební řád IPO platný od 01. 01. 2012. 

Všechny požadované zkoušky jsou navíc zapsány a potvrzeny ve "Výkonnostním a výstavním průkazu 

psa", vystaveném na jméno psa Hummer Mintaka (tet. č. 3954), panem Janem 

Nekvapilem, rozhodčím ČKS. 

Výkonnostní průkaz je dostačující právoplatný doklad k potvrzení vykonané zkoušky, či účasti na závodu 

nebo Výběrové soutěži, viz. Národní zkušební řád NZŘ http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-nzr.php . 

http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-nzr.php


Pokud na VS psovod a pes splní limit zkoušky, bude mu zapsána do VK (platné od 01.04.2013) -

 http://www.kynologie.cz/cks/dokumenty/sbornik/sbornik_2013/09.Smernice_Mladez_vsestranni_a_st

opari.pdf .  

 

Z celé situace vyplývá, že paní Balogová si nevyložila a neověřila správně podmínky k udělení šampiónů.   

V tuto chvíli platí pro jednotlivé šampióny (KŠ BCCCZ, KŠ výkonu, KŠ pasení) rozdílné podmínky pro 

uznávané doklady. KRK doporučuje výboru, aby tyto řády přepracoval a sjednotil článek 2 – Podmínky 

pro udělení titulu. 

Odebrání titulu KŠ výkonu Janě Grešové a psu Hummer Mintaka nebo jeho "pozastavení" není možné. 

 

6. Neuhrazení přeplatku z MR ve výkonu 2012 

 

Paní Balogová byla již několikrát v roce 2012 a 2013 vyzvána k předložení potvrzení o vrácení zálohy 

z MR ve výkonu 2012.  Naposledy dne 02. 01. 2014. Bohužel do dnešního dne se tak nestalo a paní 

Balogová na tuto poslední výzvu nereagovala.  

Pohledávka vůči paní Balogové bude přenesena do dalšího období. Žádáme tedy výbor, aby se touto 

záležitostí zaobíral. V opačném případě bude nutné celou věc řešit dle platného občanského zákoníku. 

 

7. Organizační řád vs. Směrnice BCCCZ 2/2002 „Organizování akcí“ 

 

Výbor klubu změnil po odstoupení B. Malinské Organizační řád. Nyní je v rozporu Článek 1 – Druhy akcí 

s Organizačním řádem. Doporučujeme výboru, aby sjednotil oba dokumenty. 

 

 
 

Dne 10. 01. 2014 zapsala Lenka Kernerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kynologie.cz/cks/dokumenty/sbornik/sbornik_2013/09.Smernice_Mladez_vsestranni_a_stopari.pdf
http://www.kynologie.cz/cks/dokumenty/sbornik/sbornik_2013/09.Smernice_Mladez_vsestranni_a_stopari.pdf

