Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 45
Jednání proběhlo v květnu a červnu 2015 formou e-mailové
korespondence a diskuze ve facebookové skupině výboru.
Předsedající: Stanislava Balogová
Zapisovatel: Radek Šíp
Zápis sepsán: 2.7.2015
Zápis zaslán KRKu: 2.7.2015
Zápis zveřejněn: 7.7.2015
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 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 BCCCZ byl KRK vyzván k připomínkám a dotazům,
které chce uvést do vyhotoveného zápisu.
Souhrn jednání:
1. Organizační a provozní záležitosti
2. Stanovy klubu
3. Uznávání DNA testů od Genomia a Vetascien
4. Bodování zkoušek ZZO1, ZZO2, ZZO3 pro tituly Klubový šampion a
Šampion výkonu
5. Bodování flyballu pro titul Klubový šampion
6. Problémy s přístupem ke klubovému bankovnímu účtu
7. Žádost o uznání nechtěného vrhu CHS “Z Čertovy hrbatiny” (Jiří Benda)
8. Pozvání zahraniční rozhodčí na MR obedience (září 2015)
9. Faktura za poháry na MR BOC v agility
10. Termín pro zaslání žádostí o klubové šampiony, výkonu a pasení
1. Organizační a provozní záležitosti
1.1 Stáňa Balogová zajistila hotel pro rozhodčí na Speciální výstavě BCCCZ.
1.2 Mark Wibier zaslal po Speciální výstavě dopis členům a vystavovatelům,
zveřejněn na klubových stránkách.
1.3 Proplaceny cestovní náhrady hospodářce Lence Vančurové: převzetí klubových
předmětů Praha – Říkovice – Praha, bankovní účet klubu Praha – Ústí n.L. - Praha
1.4 Proplaceny faktury za poháry a diplomy.
1.5 Proplacena faktura za klubové předměty na SV BCCCZ (květen 2015)
1.6 Peníze za letenku Annette Walters (vizte několik předchozích zápisů) stále
nedorazily na klubový účet.

1.7 Výstavní referentka Ilona Morávková informoval výbor o rozhodčím na Dny
BOC 2016: svou účast potvrdila Heather Turner, UK (CHS Locheil). Druhý rozhodčí
je dosud v jednání.
1.8 Zpracován a zveřejněn povýstavní katalog SV BCCCZ
1.9 Proplaceno 10.000,- účastníkům mistrovství světa v obedience (vizte předchozí
zápis č. 44).
1.10 Proplaceno 5.000,- na první ročník MR BOC v coursingu
1.11 Proplacena faktura 1.230,- za klubové předměty za červen 2015
2. Stanovy klubu
Vzhledem ke skutečnosti, že se žádný člen klubu s právním vzděláním neozval (vizte
výzvu na webu BCCCZ, e-mailové novinky a zápis č.44), výbor kontaktoval
advokátní kancelář. Ta již zpracovávala stanovy pro jiné chovatelské kluby a nabídla
velmi příznivou cenu a termín zaslání návrhu.
Hlasování:
Výbor schválil spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Taťány Hyndrichové,
předběžný odhad ceny je 5.000Kč.
3. Uznávání DNA testů od Genomia a Vetascien
Plemenná kniha č. 1 se při zapisování výsledků DNA testů do PP řídí seznamem
laboratoří, který je na stránkách ČMKU. Vzhledem k problémům se zapisováním
nově zavedených testů, BCCCZ kontaktoval Genomii a Plemennou knihu a po
schválení ve výboru jsme požádali PK:
1/ o zapisování všech testů, které provádí Genomia.
2/ o zapisování výsledků testů DNA CEA a DNA testů pro merle gen prováděné
laboratoří Vetascien (spolupracuje s laboratoří Genomia)
Hlasování:
Výbor schválil návrh o uznávání testů uvedených testů.
Výbor klubu zaslal na PK 1 ČMKU oficiální žádost o uznávání testů.
Věříme, že tento krok uvítají chovatelé a majitelé BOC, pro která bylo testování u
Optigenu organizačně složité, a že ho například využijí i majitelé psů, kteří mají
některé DNA testy normal po předcích řadu generací zpátky, aby výsledek DNA
obnovili.
4. Bodování zkoušek ZZO1, ZZO2, ZZO3 pro tituly Klubový šampion a
Šampion výkonu
Od 1.7.2015 bude možné skládat nové zkoušky ZZO1, 2, 3.
Výbor navrhl následující bodové ohodnocení pro získání titulu Klubového šampiona a
Šampiona výkonu:
Klubový šampion – ZZO1 5 bodů, ZZO2 5 bodů, ZZO3 10 bodů.
Šampion výkonu – ZZO1 5 bodů, ZZO2 10 bodů, ZZO3 15 bodů.
Hlasování:
Výbor návrh schválil.

Webmaster byl pověřen úpravou obou tabulek na klubových stránkách.
5. Přiznávání bodů za flyball pro titul Klubový šampion
Řád pro udělování titulu Klubový šampion, Článek 3.2:
“Aby budoucí Klubový šampion BCCCZ mohl v hodnocení výkonu získat minimální
počet bodů (tedy 20), musí být buď všestranný, nebo v jedné disciplíně vynikat.”
Výbor zdůrazňuje, že flyball je týmový sport, a proto individuální bodové ocenění pro
klubového šampiona je obtížné, protože není přesně vymezena zásluha daného
jedince – na rozdíl od ostatních zkoušek a sportů. Stejně tak případné zrychlování psa
je diskutabilní, protože to může být způsobeno jiným psem v týmu – ať už jeho
rychlostí, nebo výškou překážek.
Na druhé straně daný pes nepochybně prokázal svými sportovními úspěchy schopnost
fungovat v týmu, má se svým majitelem sportovní úspěchy a potvrzuje tak svou
všestrannost.
Hlasování:
Výbor schválil zařazení flyballu do bodové tabulky Klubového šampiona. Za flyball
je možné získat 5 bodů při dosažení alespoň Fly18.
(Pozor: narozdíl od Šampiona výkonu se ale body za jednotlivé Fly nesčítají, lepší
titul neopravňuje k dalším dodatečným bodům.)
Bodování Šampiona výkonu zůstává beze změn.
6. Problémy s přístupem ke klubovému bankovnímu účtu
Hospodářka klubu L.Vančurová společně s předsedkyní klubu S.Balogovou
informovaly výbor o problémech s udělením přístupu k bankovnímu účtu klubu.
Na základě zkušeností členů výboru z předchozích let, navštívily hospodářka s
předsedkyní pobočku České Spořitelny v Ústí nad Labem. Donesené dokumenty byly
bankou odmítnuty a banka tvrdila, že po ověření podpisů je možné změnu provést na
kterékoli pobočce.
Předsedkyně i hospodářka ověřily své podpisy a hospodářka navštívila podruhé ČS v
Praze. Tam byla v rozporu s informacemi z Ústí nad Labem znovu odmítnuta s tím, že
společně s hospodářkou musí dorazit i předseda nebo jednatel klubu.
Při setkání na Speciální výstavě BCCCZ v Litoměřicích, navštívily předsedkyně a
hospodářka banku potřetí, tentokrát společně a s vyžadovanými ověřenými podpisy.
V rozporu s tím co banka již dvakrát tvrdila, byly opět odmítnuty s tím, že chybí
souhlas ostatních členů výboru (přestože byl doložen zápis výboru) a že na stanovách
je špatná adresa.
Vzhledem k tomu, že za tři měsíce se koná volební schůze, výbor se rozhodl ponechat
stav tak jak je. Změna přístupu k účtu se uskuteční až po volební schůzi a změně
adresy ve stanovách.
Současný stav je takový, že hospodářka klubu pro bezhotovostní manipulaci používá
autentizační SMS zasílané původní hospodářce. Na základě doporučení účetní firmy
se hotovostní převody uskutečňují tak, že hospodářka místo přímého výběru

hotovosti, nejprve přepošle nezbytnou částku na svůj účet a následně zpět vloží peníze
do klubové pokladny. Vše pochopitelně dokladováno.
Výbor bere na vědomí.
7. Žádost o uznání nechtěného vrhu CHS “Z Čertovy hrbatiny” (Jiří Benda)
Klub byl požádán panem Jiřím Bendou, CHS „Z Čertovy hrbatiny“, o uznání
nechtěného vrhu.
Jedná se o fenu Aischa Noelle Katemy, narozená dne 3. 10. 2007, číslo zápisu
CMKU/BOC/2313/07 a krycího psa Handsome Little Fool z Černobílých, narozeného
dne 13. 4. 2008, číslo zápisu CMKU/BOC/2540. Oba jsou v chovné stanici Z Čertovy
hrbatiny, registrační číslo 434/11. Pět štěňat se narodilo 30.5.2015
Hlasování:
Výbor schválil uznání vrhu a vydání PP, pokud budou splněny podmínky:
1. platba KL jako urgentního
2. testy parentity všech štěňat (oba rodiče, testy musí být z krve, odběr po
označení/očipování štěňat)
3. poplatek za vícenáklady v částce 1000,- Kč za každé zapsané štěně
4. samozřejmostí je splnění obecných podmínek pro zápis vrhu (oční vyšetření,
tetování/čipování atd.)
8. Pozvání zahraniční rozhodčí na MR obedience (září 2015)
Ladislava Richterová požádala klub o schválení pozvání zahraniční rozhodčí
Brigitte Stellner z Německa. Doporučil ji rakouský rozhodčí, který už MČR BOC
posuzoval (Christian Steinlechner). Paní Brigitte Stellner se byla na MS obedience v
Itálii podívat, je majitelkou 6ti border collií, věnuje se chovu a sportu, ráda by přijela.
Dle počtu přihlášených by posuzovala třídy OB1, 2 a 3. V případě velké počtu
přihlášených by posuzovala třídy OB2 a 3.
Předběžné náklady: posuzovné 50 euro, letenka (pátek přílet, pondělí odlet) Kč cca
6700, 2x ubytování (Praha).
Hlasování:
Výbor schválil pozvání a posuzování zahraniční rozhodčí Brigitte Stellner.
9. Faktura za poháry na MR BOC v agility
Dne 6.6.2015 obdržel výbor žádost o proplacení faktury ve výši 6.988Kč za poháry,
medaile a kokardy na mistrovství republiky BOC 2015.
Výbor proplacení schválil, pokud budou splněny zbývající podmínky sponzoringu
(vizte zápisy č.24 z roku 2012 a č.44 z roku 2015) – a sice dodat článek z akce a
fotografie pro klubový web, kde by byl klub vidět jako sponzor a garant akce. Na
vystavené faktuře nejsou uvedeny údaje o klubu jako odběrateli (název, IČO, sídlo).
Rozhodnutí výboru bylo zasláno pořadatelům e-mailem, dne 13.6.2015 a znovu
24.6.2015. Klub dosud neobdržel požadované materiály (článek, fotky) ani žádnou
reakci.

10. Termín pro zaslání žádostí o klubové šampiony, výkonu a pasení
Všechny žádosti o udělení titulu šampiona musí být DORUČENY na adresu referenta
(S.Balogová) nejpozději do 26.8.2015, pokud chcete diplom a pohár obdržet ještě na
letošní zářijové schůzi.
Žádosti, které dorazí později, už nestihnou být vyřízeny a majitel obdrží diplom a
pohár až na členské schůzi v roce 2016.

