Zápis z jednání výboru BCCCZ – číslo 43
Jednání proběhlo v únoru 2015 formou e-mailové korespondence
a diskuze ve facebookové skupině výboru.
Předsedající: Stanislava Balogová
Zapisovatel: Radek Šíp
Zápis sepsán: 5.3.2015
Zápis zaslán KRKu: 7.3.2015
Zápis zveřejněn: 14.3.2015
Jednání se zúčastnil výbor ve složení:
-‐ předsedkyně Stanislava Balogová
-‐ místopředseda a jednatel Radek Šíp
-‐ poradkyně chovu Monika Švarcová
-‐ hospodářka Lenka Vančurová
-‐ členka výboru Lenka Svobodová
Některých bodů jednání se zúčastnili členové Kontrolní a revizní komise (KRK) ve
složení:
-‐ předsedkyně Petra Opočenská
-‐ členka komise Simona Sochorová
-‐ členka komise Lenka Kernerová
V souladu s jednacím řádem byl KRK vyzván k připomínkám a dotazům, které chce
uvést do vyhotoveného zápisu.
Souhrn jednání:
1. organizační a provozní záležitosti
2. odvoz koberců z DuoCACIB
3. spolupráce s firmou GodDog
4. rozpočet na pasení 2015
5. Ivan Linhart (CHS „Gulden Land“) – vrh bez průkazu původu
6. Adéla Zapletalová – odvolání proti rozhodnutí bonitační komise
7. Pozvání rozhodčí Petry Márové jako hosta na květnovou bonitaci
8. Zkušební využití systému DogOffice
9. Nabídka venčení
10. Kartičky od ČMKU zdarma
11. Metodika pro posuzování OCD
12. Iva Jílková – platba za vícenáklady
1. organizační a provozní záležitosti
1.1 Ilona Morávková informovala výbor, že Mark Wibier potvrdil posuzování na
květnové speciální výstavě. Průběžně informovala výbor o postupu jednání se
sponzory a možnými rozhodčími na klubovou výstavu v září. Lenka Svobodová byla
požádána o zaurgování domluveného sponzoringu JK Animals.
1.2 Výbor obdržel návrh smlouvy na vedení účetnictví firmou „Účetnictví Janků
s.r.o.“. Smlouva je v pořádku, výbor si vyžádal jen některé upřesnění povinností ze
strany účetní firmy.

1.3 Hospodářka Lenka Vančurová uhradila fakturu od Web4U ve výši 151Kč za
provoz klubové domény bcccz.cz na další rok (do 23.2.2016).
1.4 Hospodářka uhradila fakturu od Web4U ve výši 2208Kč za hosting klubových
stránek bcccz.cz na další rok (do 21.3.2016)
1.5 Lenka Svobodová potvrdila osobní předání a převzetí podkladů na SV
v Litoměřicích.
1.6 Lenka Svobodová informovala výbor, že znovu urgovala Annette Walters ohledně
platby za letenku (vizte zápisy 39 a 42)
1.7 Kooptovaní členové výboru převzali některé potřebné podklady, razítka atd.
1.8 Přijata faktura od GodDog za klubové předměty za únor 2015
1.9 Zveřejněny propozice a přihláška na květnovou Speciální výstavu BCCCZ
1.10 Pan Jiří Hlavačka (CHS Nebeský sen) zaslal potvrzení o zaplacení vícenákladů
spojených s neplánovaným vrhem.
1.11 Zveřejněna nabídka laboratoře Genomia na hromadný odběr vzorků na Speciální
výstavě BCCCZ.
1.12 ČMKU potvrdila anglické rozhodčí na klubovou výstavu v září 2015: K.Rettie a
J.Large; potvrdila německého rozhodčího M.Wibier na speciální výstavu v květnu
2015
1.13 Martina Paulino požádala členy výboru o fotografie a další údaje pro chystaný
časopis Borderholic. K datu sepsání zápisu většina členů výboru žádosti vyhověla.
2. odvoz koberců z DuoCACIB

Ivana Šimůnková požádala výbor, zda by mohla jménem klubu využít nabídky
ČMKU - koberce za odvoz z výstavy DuoCACIB v Brně. Koberce by použila
pro své osobní účely.
Hlasování:
Výbor žádost schválil.
Ivana Šimůnková byla vyzvána, aby zjistila další potřebné kroky (darovací smlouva
mezi ní a klubem, předání v Brně…)
3. spolupráce s firmou GodDog
Firma GodDog požádala o spolupráci na další rok 2015 (stánek na klubových
výstavách, klubové předměty), za stejných podmínek a cen jako v roce 2014.
Hlasování:
Výbor návrh schválil.
4. rozpočet na pasení 2015
Referentka pasení Daniela Rájová zaslala výboru žádosti a rozpočty na letošní rok –
2x školení, MR BCCCZ, BCCCZ Elév Cup... atd. Výbor si vyžádal údaje o loňských
akcích, doplnění a úpravy některých bodů. Telefonicky a e-mailem konzultováno
s D.Rájovou.
Hlasování:
Výbor upravené rozpočty na rok 2015 schválil.

5. Ivan Linhart (CHS „Gulden Land“) – vrh bez průkazu původu
Výbor klubu BCCCZ byl upozorněn, že na internetu jsou nabízena štěňata border
kolií bez průkazu původu, s telefonním kontaktem na Ivana Linharta, chovatelská
stanice “Gulden Land”.
http://zvirata.bazos.cz/inzerat/43893403/Border-kolie.php (odkaz nemusí být
v budoucnu již funkční)
Výbor kontaktoval pana Linharta s žádostí o vysvětlení. Pan Linhart vysvětlení
poskytl, za matku inzerovaných štěňat označil Eylin Gulden Land, otec neznámý, test
paternity dle svých slov neprovedl z finančních důvodů.
Názor výboru:
Test paternity stojí cca 1000Kč za štěně, i v případě uváděných 7 psů v CHS by
náklady na test u průměrného vrhu vyšly na 2-3 tisíce na štěně, v případě hromadného
testu spíše méně. To je částka srovnatelná s platbou za krytí, tj. v reálných
možnostech každého chovatele.
Výbor rozhodl takto:
1. vyslovuje napomenutí Ivanu Linhartovi, CHS “Gulden Land” za nedbalost a
porušení Chovatelského řádu BCCCZ a ČMKU
2. fena Eylin Gulden Land, označená za matku štěňat, nesmí mít v roce 2015 další vrh
3. z důvodu prvního porušení řádů, výbor nepřistupuje k dalším sankcím
6. Adéla Zapletalová – odvolání proti rozhodnutí bonitační komise
Výbor obdržel dne 10.2.2015 od Adély Zapletalové odvolání proti rozhodnutí
bonitační komise, na základě bonitačního řádu, článek 2, bod 5.
Dne 25.1.2015 se konala klubová bonitace v Praze, na které nebyla fena Brixie
Bohemians Paradise uchovněna z důvodu deformace čelisti.
Žadatelka k odvolání přiložila veterinární zprávu a posudek z krajské výstavy.
Hlasování:
Výbor odvolání schválil a souhlasí, aby se fena znovu zúčastnila některé ze dvou
bonitací konaných v roce 2015.
Žadatelka byla o rozhodnutí informována, na vědomí KRKu.
7. Pozvání rozhodčí Petry Márové jako hosta na květnovou bonitaci
Rozhodčí Petra Márová projevila zájem se účastnit květnové bonitace jako host za
účelem prohloubení znalostí o plemeni border kolie.
Hlasování:
Výbor pozvání schválil. Výbor tuto možnost již v minulosti nabízel i dalším
rozhodčím, v případě zájmu vizte klubové kontakty.
8. Zkušební využití systému DogOffice
Předsedkyně Stáňa Balogová navrhla zkusit využít systém DogOffice.cz pro
květnovou speciální výstavu. Systém vyzkoušíme a pokud by vyhovoval, ulehčil by

přihlašování jak vystavovatelům, tak organizátorům výstavy. Poplatek za využití
systému je 1Kč za každého přihlášeného psa, platí se ročně na základě faktury.
Přihlašování pomocí tradičních přihlášek samozřejmě zůstane zachováno.
Hlasování:
Výbor návrh schválil.
9. Nabídka venčení
Starší pán z Prahy-Chodova kontaktoval klub s nabídkou venčení a pomoci pro
některého z členů z dané oblasti. Sám má zkušenosti se psy, nechce si ale už pořizovat
žádného nového z důvodu věku a rád pomůže někomu, kdo musí psa nechávat přes
den doma samotného.
Hlasování:
Výbor schválil zveřejnění nabídky na klubových stránkách. V případě zájmu vizte
sekci Inzerce.
10. Kartičky ČMKU zdarma
ČMKU nyní nabídla klubům zdarma kartičky BOB, CAC… atd. Předsedkyně klubu o
ně ČMKU zažádala.
Výbor vzal na vědomí.
11. Metodika pro posuzování OCD
Výbor oznamuje členům, že Komora veterinárních lékařů vydala Vnitřní předpis KVL
ČR o postupu při posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů u
psů.
http://www.vetkom.cz/content/showPage/vnitrni-predpis-kvl-cr-o-postupu-priposuzovani-osteochondritis-dissecans-ocd-ramennich-kloubu-u-psu-762
12. Iva Jílková – platba za vícenáklady
Paní Iva Jílková oznámila narození tří štěňat dne 21.2.2015 a zaslala potvrzení o
zaplacení částky 3.000Kč za vícenáklady spojené s neplánovaným vrhem. Poradkyní
chovu M.Švarcovou jí byly zaslány podklady pro zápis štěňat. (vizte zápis č.42)
Výbor vzal na vědomí.

