
Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 60 

 
Jednání proběhla v období únor až březen 2018 formou e-
mailové korespondence a on-line nástěnky Trello	
 
Předsedající: Radko Loučka 
Zapisovatel: Anna Hrochová 
 
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK 

	
 

A. Sport a výstavy 
1. Při členské schůzi proběhlo vyhlášení „Psa roku“. Blahopřejeme všem oceněným a 

zároveň děkujeme hlavnímu sponzoru, společnosti Dibaq a. s., za dodání hodnotných 
cen (krmivo a výživové doplňky Fitmin). Dík patří i Martině Paulino za uspořádání dalšího 
ročníku této soutěže.	

2. Výbor rozhodl o změnách v podmínkách udílení šampionátů BCCCZ, a to tímto 
způsobem:	

Pro všechny šampiony se počítají pouze body získané v době členství BCCCZ. 
Klubový šampion má nově povinnost získat na klubové nebo speciální výstavě 
BCCCZ známku V nebo VD. Šampion výkonu a šampion pasení má povinnost 
zúčastnit se Mistrovství BCCCZ v kategorii nejvyšší nebo druhé nejvyšší a splnit 
limit zkoušky, je-li v daném mistrovství stanovena. Pokud není, je nezbytné 
úspěšné absolvování soutěže bez diskvalifikace. 	
 

 
	

B. Chov	
 

1.  Od 1 března 2018 se po dohodě s Plemennou knihou č.1  u štěňat automaticky 
nezapisuje, že jsou DNA CEA, TNS (atp.) normal po předcích. 
Pokud mají sami rodiče genetické testy, přiloží je chovatel k přihlášce vrhu a požádá o 
zápis CBP (Clear By Parents). V dalších generacích se již tento zápis provádět nebude.  
Podmínky pro chov pod BCCCZ však zůstávají nadále nezměněny - jeden z rodičů musí 
být prokazatelně DNA CEA a TNS normal, což musí jasně vyplývat ze zápisů v PP, nebo 
musí chovatel doložit všechny potřebné certifikáty testů u předků. 
Pro zajímavost - zápis výsledků testů DNA do PP není zcela běžnou službou. Plemenná 
kniha takto zdaleka nečiní u všech plemen, tuto dohodu má například s BCCCZ, ne však 
již s KCHMPP.	

2. Plemenná kniha kontaktovala členy výboru BCCCZ o chybné registraci importovaného 
psa Trust Your Heart Connals Joy. Všichni potomci tohoto psa náleží do registru (Z Reg).	

3. Výbor zaznamenal rozhodnutí ČMKU ohledně zápisu výsledků DKK (HD) do průkazu 
původu psa. Zapisovat se bude jednotný výsledek pro oba klouby hodnocený 



písmenem, vždy podle vyššího hodnocení. Pokud má tedy pes např. DKK 0/1, platí pro 
něj DKK (HD) s výsledkem B.	
 

C. Klub 
1. Výbor odsouhlasil převod výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období na 

účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let .	
2. Během měsíce března se výbor zabýval převážně přípravami členské schůze BCCCZ. 

Děkujeme všem členům, kteří se na členskou schůzi dostavili a projevili tak svůj zájem 
o chod BCCCZ. Zápis z jednání členské schůze je zveřejněn na webových stránkách 
spolku. Výbor zároveň pro členy zajistil přednášku Vladimíry Tiché, poradkyně ČMKU,  
na téma anatomie, reprodukce, posuzování a o všem, co je nyní v kynologii aktuální. 
Paní Tiché patří dík za přínosný seminář.	

3. Aktualizací prošly webové stránky, které v některých bodech obsahovaly nepřesné či 
staré informace. Žádáme členy klubu, aby na případné nedostatky týkající se informací 
na webových stránkách BCCCZ.cz upozornili členy výboru či KRK tak, aby bylo možné 
informace neprodleně upravit podle skutečnosti.	

 
 

 
 

D. Usnesení 
1. Výbor rozhodl o změnách v podmínkách udílení šampionátů BCCCZ.	
2. Výbor přijal doporučení Plemenné knihy č. 1 týkající se změny zápisu genetických 

výsledků psa.	
3. Výbor přijal upozornění týkající se chybné registrace importovaného psa.	

 
 

 
 

Zápis výborem schválen: 21. 4. 2018 	


