
Zápis č. 27 z jednání výboru dne 28.10.2012 
 

Jednání proběhlo formou skype konference. Přítomni členové výboru: R.Loučka, D.Rájová, 
P.Opočenská, H.Půlpánová, M.Švarcová. Jednání vedl R.Loučka, zapsala D.Rájová. 
 

1. Zpráva KRK a reakce výboru na tuto zprávu 
 

Rozbor hospodaření 
P.Opočenské bylo předáno účetnictví za rok 2008 - 2010. Účetnictví za rok 2011 bylo 
předáno Janě Janků ke kontrole, která zatím stále trvá. 
 

Cestovní náklady 
Po prověření nebyly zjištěny nedostatky v čerpání, pouze v účetním zařazení položek.  
 

Prodej klubových předmětů 
Garanci za klubové předměty převzala od jednatele Daniely Rájové hospodářka Petra 
Opočenská. Ta následně stanoví podmínky pro prodej předmětů, jejich evidenci a ostatních 
věcí s tím souvisejících – vypracuje směrnici – do 31.12.2012. Dále zabezpečí odvod peněz 
z prodeje na účet klubu, inventarizaci a správné zaúčtování, aby se případné zisky z prodeje 
následně zdanily. 
 

Odměňování pomocníků 
Bude vytvořena směrnice pro odměňování pomocníků a odváděna srážková daň z těchto 
odměn. 
 

Práce funkcionářů – jednání 
Výbor jednal dle jednacího řádu a na základě připomínky bylo toto upraveno v návrhu 
 nových stanov klubu. 
 

Dispoziční právo k BÚ klubu 
Dne 8.10.2012 došlo ke zrušení přístupu na klubový účet pro P.Paslera, nově účet převzala P. 
Opočenská, která bude zajišťovat všechny platby pro potřeby klubu. R.Loučka má nadále 
k účtu přístup jako náhradník v případě neschopnosti P.Opočenské. P.Opočenské byla 
vystavena platební karta /cena 400Kč/, bylo nastaveno odesílání výpisů. 
 

Zásadní problémy BCCCZ: 
Bod č. 1/ Vytvořen Organizační řád. 
Bod č. 2/ Cestovné - vyřešeno směrnicí o cest. náhradách – směrnice č. 1/2012. 
Bod č. 3 a 4/  Finanční plánování, vyúčtování akcí - vyřešeno směrnicí č. 2/2012. 
 

 
Všechny připomínky zprávy KRK ze dne 22.9.2012  výbor projednal a odsouhlasil směrnice, 
které jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
2. Návrh Jany Tučímové – povinné snímkování OCD ramen pro bonitaci, následné vyřazení 

postižených jedinců z chovu 



 
Výbor o návrhu hlasoval a návrh byl zamítnut. 
 
 
 

3. Jednotné ch.podmínky s KCHMPP 
Dne 9.10.2012 byla smlouva BCCCZ a KCHMPP o jednotných ch. podmínkách uzavřena.  Dle 
dohody pak jednatelka D.Rájová mailem tuto dohodu sepsala a odeslala KCHMPP k podpisu, 
bohužel zatím smlouva nebyla KCHMPP podepsána a doručena. Úkol tak trvá – D. Rájová 
bude věc urgovat a vše v kopii zašle na vědomí ČMKU. 
 

4. Inventarizace majetku a fin. prostředků 
Všichni členové výboru musí do konce roku předat k rukám hospodářky P.Opočenské 
inventarizaci majetku klubu a všechny fin. prostředky převést na účet klubu. 
 

5. Výstavy v r. 2013 
Helena Půlpánová zjistí situaci ohledně možnosti pořádání spec. výstavy pro boc v r. 2013 
vzhledem k pozastavení pořádání výstav pro KCHMPP. Případně pak bude pracovat na 
možnosti pořádat Středoevropský pohár.  
 

6. Změna garantů za klubové předměty a vystavování KCh, Ch.výkonu a pasení 
Garantem za klubové předměty se stává hospodář klubu – P. Opočenská. Stav klubových 
předmětů si vyžádá od S.Lefnerové. 
Garantem za vystavování KCh, Ch. výkonu a pasení se stává místopředseda klubu – 
H.Půlpánová. Daniela Rájová zašle Heleně Půlpánové veškeré podklady k vystavování, 
diplomy a seznam letos již přiznaných a vystavených šampionů a to nejpozději do 2.11.2012. 
 

7. Odměny referentům, členům výboru 
Byly odsouhlaseny roční odměny referentů a členů výboru a to pouze za bezchybně 
odvedenou práci. 

 
8. Poplatek za vystavení Žádosti o tetovací čísla a Přihlášky vrhu 

Byl odsouhlasen jednorázový poplatek pro chovatele, kteří mají vystavený KL u jiného klubu 
a mají zájem pod BCCCZ dokončit chovatelský servis (ŽTČ, PV)  
členi BCCCZ  500,- kč 
nečleni BCCCZ 3000,- kč 
 

9. Odvolání p.Jeřábkové proti výsledku bonitace psa Grateful Heart Silver Breeze 
Výbor projednal odvolání p. Jeřábkové proti výsledku bonitace ze dne 30.9.2012 ve Zlíně a 
rozhodl, že ze strany bonitační komise nedošlo k žádnému pochybení a neshledal žádné 
opodstatněné důvody k opakování bonitace /čl.4, ods. 2. Bonitačního řádu/ 
  
Přílohy: 
Směrnice č. 1/2012, č. 2/2012, 3/2012 
Organizační řád 
Dohoda o provedení práce 



Vyúčtování cestovních nákladů /vzor dokladu/ 
Soupis účetních dokladů 
Zpráva revizní komise 
 
V Načešicích dne 28.10.2012   zapsala Daniela Rájová 


