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Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 13 

 
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu března a dubna  2010 
Do diskuze se zapojili: Loučka R., Pasler P., Půlpánová H., Šimek B. a Švarcová M.  
 
1. - Došlá pošta: 
a) Z ČMKU žádost o návrh rozhodčího na DuoCACIB Brno 5.-6.2.2011 (v sobotu bude nominace na 
Cruft) a NVP Olomouc (7.-9.1.2011). Předáno H. Půlpánové 
b) fy Web4U s.r.o. poslala fakturu za hostingové služby ve výši 4 796,00 Kč s platností do 10.3.2011. 
Zaplaceno. 
 
2. Odeslaná pošta: 
a) Na ČMKU - dokument Údaje pro PK ČMK (dotazník)  
b) Na ČMKU - Smlouva o poskytování služeb PK č. 1 
c) Na ČMKU - Požadavek na zápis barev do PP psa. 
d) Všem rozhodčím exteriéru BOC - Dokumenty dle zápisu z bonitace a schůzky. 
 
3. - Karin Divišová řešila s PK ČMKU to, že pes byl nejprve zapsán do ZReg, pak chovatelé doložili, že 
vlastně do ZReg nepatří, ale už se s tím nedá nic dělat.  
Výsledek: Potomci dle vyjádření PK však již budou v hlavní PK. 
 
4. - Neplánované krytí feny B. Šimka.  
Výsledek: Dořešilo se. Otec je známý. Poplatek byl zaplacen. PP lze vydat. 
 
5. Paní Nováková Eva si stáhla vzor KL z netu a nakryla fenu Bonita Chiquita od Zlatonosné říčky 
psem Aaron Bashmar bez jakýchkoli platných dokladů. Tedy i pes nakryl fenu bez platného krycího 
listu.  
Rozhodnutí: PP mohou být vydány, uložena sankce 1000,- Kč za zapsané štěně 
 
6. Výbor zvažoval změnu kárného řádu. Vzhledem k tomu, že kárný řád byl dlouhodobě nefunkční a 
přestupky vůči klubovým řádům stejně řeší výbor, bylo rozhodnuto kárný řád zrušit. 
Rozhodnutí: Kárný řád byl zrušen. Řešení přestupků bude plně v kompetenci výboru. K jeho 
rozhodnutí se lze odvolat prostřednictvím výboru ke členské schůzi dle stanov, tedy následovně: jen 
v písemné formě, musí být doručeno nejpozději jeden měsíc před konáním členské schůze 
některému ze členů výboru. 
 
7. PCH M. Švarcová dodala hodnocení roku 2009 – viz příloha 1. 
 
8. Svaz záchranných brigád kynologů České Republiky požádal o zveřejnění informace, že je 
pořadatelem 16. Mistrovství světa záchranných psů v termínu 30.6. až 4.7.2010. Uskuteční se v Žatci.  
Rozhodnutí: Informace byla vystavena na www.bcccz.cz 
 
9. Výbor projednal přípravu na členskou schůzi v Brně 7.8. 
Rozhodnutí: v BH zveřejnit pozvánku na členskou schůzi (příloha 2) a dát odkaz na návrh změny 
stanov (týká se článků 1-5, 8 a 13, především jde o úpravu změny způsobu informování členů, o 
doplnění nebo změně stanov klubu rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů) - bude součástí tohoto zápisu z jednání výboru č. 13 (příloha 3).  
Úkol: neprodleně zjistit, kdo je ochoten uvádět svoji adresu jako adresu sídla klubu 
 
 

http://www.bcccz.cz/
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10. Spolupráci na WEB stránkách nabídla Jenifer Veselá s tím, že bude evidovat nabídku a poptávku 
štěňat, povede katalog krycích psů, barev, nemocí a prostě to, co na oficiálních stránkách BCCCZ není. 
Na ukázku poslala odkaz na samostatné stránky (www.canis-boc.ic.cz). 
Rozhodnutí: Výbor její soukromou aktivitu vítá, nebude však brát za obsah a úroveň stránek 
odpovědnost. Odkaz na její stránky bude zveřejněn na www.bcccz.cz. 
 
11. Bonitace a schůzka rozhodčích k „novému“ standardu proběhla. Zápis a rozbor jsou na 
www.bcccz.cz a v příloze (č. 4 a 5). 
 
12. Speciální výstava proběhla. Výsledky jsou na www.bcccz.cz a v příloze (č. 6). 
 
13. Poděkování za sponzorství.  
Výbor děkuje za sponzorství proběhlých akcí následujícím firmám: StudioRen, s.r.o., Dibaq, a.s. 
(Fitmin), ABRUS pohár, Pes přítel člověka, Psí sporty, Planeta zvířat. Přislíbeno je sponzorství také od 
All4dogz, Panda Plus, Pro Plan, Candy. 
 
14. Předání pohárů klubovým šampionům. 
Rozhodnutí: B. Šimek udělá soupis psů,kteří splnili podmínky pro získání pohárů. Majitelům psů to 
oznámí. Poháry zakoupí a dopraví je do Brna na členskou schůzi. Tam budou poháry předány. Je 
třeba využít nabídky na 20 % sponzorování ceny. 
 
15. Problémy „chovatelky“ p. Jaňourové.  
Rozhodnutí: požádat Plemennou knihu o zaslání PP vrhu „A“ z Říše fantazie (border kolie) chov. E. 
Jaňourové na adresu majitele krycího psa p. P. Burdíka. Ten se zavázal PP za chovatelku převzít, 
zaplatit je a rozeslat na adresy nových majitelů, které již sehnal. 
 
16. Jitka Slánská nahlásila neplánovaný vrh.  
Matka: Abby od Zlatonosné říčky nar. 1.3.2005  č.zápisu: 1197/05/07 chovná, Otec nejistý:  Lithe 
Bohemia Alké  nar.10.1.2003  č.zápisu: 645/03/04 chovný, nebo Archie Czech Imp  nar.4.10.2006  
č.zápisu: 1769/06/08, chovný. Narodilo se 10 štěňat - 5 černobílých a 5 blue merle. 
Rozhodnutí: uložena sankce 1000,- Kč za zapsané štěně + testy paternity všech štěňat + platba za KL v 
urgentním termínu. 
 
17. Klubový šampion výkonu a Klubový šampion práce 
Nové návrhy jsou po změnách opět předloženy ke konzultaci (příloha 7 a 8). Po příštím jednání 
komise, nejpozději však v srpnu na členské schůzi by měl být text s definitivní platností schválen. 
Body budou psům platit i zpětně, tedy za celou dobu jejich života.  
 
18. Pracovní certifikáty 
Na www.cmku.cz se objevily nové podmínky, velmi nevýhodné pro BOC, navíc plné chyb. Výbor 
sepsal připomínky. Ukázalo se však, že webmaster dal na stránky ČMKU nějakou starou verzi přílohy 
směrnice. Nyní je již vše opraveno. Kromě zkoušky z pasení (HWT), základních zkoušek (ZM,ZVV1,IPO 
V, IPO1, IPO FH, ZPU2), které jsou platné pro všechna pracovní plemena, mohou borderky získat velký 
mezinárodní certifikát (opravňuje je k vystavování v pracovní třídě na všech výstavách) ještě za 
splnění zkoušek IPOR (RH-FA, RH-FLA, RH-TA,  RH-WA, RH-LA) a SchH/VPG 1. 
 
19. Wiky Topinka předložil námět na zavedení zkoušky v pasení k chovnosti. 
Rozhodnutí: Jeho návrh byl zamítnut. 
 
20. Delegace na výstavu v Brně v únoru 2011 
Rozhodnutí: Sobota - Anne Indergaard – Norsko, Neděle - Vic Salt – UK.  
 

http://www.canis-boc.ic.cz/
http://www.bcccz.cz/
http://www.bcccz.cz/
http://www.bcccz.cz/
http://www.cmku.cz/
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Kontrola zápisu č. 11 
2. i přes urgence L. Vojtěchová zprávu nedodala. Úkol trvá. 
3. Převzetí funkcí. Garanti za svůj úsek spolupracovníky ještě nenahlásili. Úkol trvá. 
4. Inventarizace. B. Šimek seznam zatím nedodal. Úkol trvá.  
5. Účetnictví. Splněno. 
7. Čestné členství. Úkol trvá 
8. Borderholic (BH) 
BH č.26. Pracuje se na něm – texty jsou hotovy, fotografie vybrány, zbývá ho vytisknout a rozeslat. 
BHZ - Základní nulté číslo. Pracuje se na něm, uzávěrka zatím není stanovena. 
9. WEBové stránky a úpravy databáze.. Zatím žádná změna. Honorář za design bude proplacen až po 
uvedení stránek v život. Úkol trvá 
10. Termíny akcí pro rok 2010. Š. Gavendová požádala o zrušení květnového PASENÍ v Libhošti 
(osobní důvody). CACT se přesouvá na podzimní Libhošť, tedy na termín 11.-12.9.  Nastala i další 
změna: protože v termínu pořádání pasení v Budišově nad Budišovkou M. Koško nemůže posuzovat 
(nominoval se totiž na mistrovství do Francie), nahradí ho  M. Topinková. Žádné další podstatné 
změny nejsou.  
11. Pořadatelské zajištění sportovních akcí, včetně pasení 
Rozhodování v Rakousích  potvrdil M. Magnusson. 
12. Sponzorování akcí. Přišla další nabídka: 
Nabídka fy. StudioRen, s.r.o., Renata Hofmann, jednatelka, Bobkova 738, 198 00  Praha 9, Černý Most 
nabízí sponzorství ve fotografování na vaší klubové výstavě a jinde (zdarma). Pořadatelé akcí mohou 
nabídku využít. 
Dodatek: StudioRen sponzorovalo Speciálku v Opatovicích. Zkušenosti jsou výborné. Fotografické 
služby této firmy jsou skutečně na profesionální úrovni. Další fotografování plánováno v Žižicích při 
bonitaci. 
15. Pracovní certifikáty 
Směrnice platí od 1.7.2009. 
P-ČMKU však nyní zrušilo vydávání certifikátu za OB3. Důvod: zkouška neodpovídá požadavkům. 
16. Klubový šampion práce 
Diskuze k návrhu Řádu na Klubového šampióna práce probíhá. Práce = pasení, změnit název např. na 
„výkonu, sportu, ....“. Uvažovat o zavedení samostatného šampiona pasení.  
19. Krytí feny v Zreg psem v Zreg. Čeká se na rozhodnutí komise (je plánováno na konec května). 
20. Sídlo klubu, Úkol trvá 
21. Výhody členství v klubu. Návrhy se stále přijímají. 
27. Školení posuzovatelů, seminář pro chovatele. Proběhlo, viz zápis. 
 

Kontrola zápisu č. 12 (vše splněno) 
1. Barvy 
2. Možnost dodatečné změny v PP 
3. Informace pro ČMKU o zkouškách v pasení 
4. Mistrovství BOC v agility  
5. Rozdílné startovné 
6. Dvojí registrace 
7. Upozornění ohledně zápisů do PP 
8. Přehledy o titulech ČMKU 
9. Seznam rozhodčích exteriéru  
10. Smlouva s ČMKU (resp. s PK). Na ČMKU jsme odeslali (viz příloha 9). 
11. Pořádání mistrovství ve výkonu a obedience 
12. Jednání na ČKS 
13. Uznání výsledků testu DNA 
14. Změny v Chovatelském a zápisním řádu BCCCZ 



 4 

15. Náhrady pro rozhodčí 
16. Zasedání zástupců klubů ČMKU 
17. Žádost Anny Švejkové o výjimku z bonitačního řádu 
 
SHRNUTÍ: 
Úkoly: zápis č.11 (2, 3, 4, 7, 9, 20), zápis č.12 (0), zápis č.13 (6).  
Rozhodnutí: 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 19. 
Přílohy:  
Příloha 1: Zpráva poradkyně chovu za rok  2009 
Příloha 2: Pozvánka na členskou schůzi  
Příloha 3: Návrh změny stanov 
Příloha 4: Zápis ze schůzky rozhodčích k „novému“ standardu  
Příloha 5: Rozbor bonitace ve Dvoře Králové 
Příloha 6: Výsledky Speciální výstavy v Opatovicích 
Příloha 7: Klubový šampion ve výkonu 
Příloha 8: Klubový šampion v pasení 
 
 
Dne: 20.5. 2010, zapsal: Radko Loučka 
 

Příloha 1 Zpráva poradkyně chovu za rok  2009  

Do uzávěrky tohoto Borderholicu (bude zveřejněna v BH) mi nedošla druhá polovina výpisu vrhů z 
PK za r.2009, proto mohou být mé záznamy lehce nepřesné...  

V roce 2009 bylo vydáno 142 krycích listů a odchováno 113 vrhů BOC, z toho jeden pod KCHMMP. 
11 fen nezabřezlo. Narodilo se celkem 649 (průměrně 5,74 šť. na vrh) štěňat, z toho 311 psů a 338 
fen. Z tohoto počtu bylo 40 vrhů DNA CEA normal po rodičích, u 61 vrhů byl DNA CEA normal otec 
a 7 vrhů bylo po DNA CEA normal matce. Pouze 5 vrhů nemělo geneticky vyšetřeného ani 
jednoho rodiče a proto musel být vrh vyšetřen klinicky.  

 V roce 2009 také proběhly celkem 3 bonitace BCCCZ. První v Opatovicích nad Labem, druhá již 
tradičně při dnech border kolií v srpnu Brně a poslední v Žižicích u Slaného. Bonitace posuzoval p. 
Milan Krinke, a protože uchovňovaných je opravdu hodně, v létě jsme k bonitaci přizvali p. 
Polgára  a na podzim p. Kuklu.  

Počet BOC na bonitacích se rapidně zvyšuje – asi jako počet BOC v ČR vůbec. V minulém roce bylo 
uchovněno cca 180 BOC, z toho přibližně 2/3 fen. Kvalita uchovněných zůstává přibližně na stejné 
úrovni jako dříve. Co se týká zdraví, stále více chovatelů se snaží odchovávat na geneticky 
„zdravých“ jedincích, což se nejvýrazněji ukazuje u CEA. Mírně narůstá počet výjezdů za krycími 
psy do zahraničí, což je jedině dobře. Importovaných jedinců oproti tomu přibylo jen velmi málo, 
na to jak rychle chov BOC u nás expanduje.  

Bohužel se, nejen nám, v chovu objevil nový strašák – Glaukom. Pro ty co to neví – při klasickém 
klinickém vyšetření očí můžete požádat i o provedení gonioskopie (ta se většinou běžně 
neprovádí), kde by toto onemocnění bylo objeveno. Genetické testy zatím bohužel nejsou k 
dispozici, i když údajně se na nich pracuje. Mezinárodní databázi „Glaukomu“ najdete na 
http://bc-glaucomadatabase.synthasite.com  

S tím jak přibývá počet vrhů, a tím i počet chovatelů BOC, mně jako PCH přibylo práce. Pokud jste 
chovateli, nebo se jimi chcete stát, není od věci alespoň si přečíst chovatelský a zápisní řád BCCCZ, 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2184738876&to=http%3a%2f%2fbc%2dglaucomadatabase%2esynthasite%2ecom%2f
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je to něco jako povinná četba. Pokud něčemu nerozumíte, zavolejte buď mně, nebo některému 
jinému členovi výboru, všichni rádi poradíme a Vy se tak vyhnete případnému postihu za porušení 
těchto řádů. Chtěla jsem touto cestou požádat všechny kdo chováte, nebo chovat plánujete, 
pokud si s něčím nejste jistí, raději mi zavolejte předem. Je to i pro mne jednodušší cesta, než pak 
chyby řešit zpětně :o)  Postup co, jak a kdy okolo vrhu najdete i na klubových stránkách.  

Co se týká výběru krycích psů – hlavní díl odpovědnosti leží na vás jako na chovatelích. Mohu Vám 
poradit, nebo poslat seznam krycích psů, mohu Vás i upozornit na některé závažné „vady“ 
vybraného psa. Chovatelem jste ale stále Vy a pokud chovný pár splňuje podmínky klubem dané 
(vyšetření DKK, očí, DNA CEA), nikdo Vám nic nebude zakazovat. Jedině Vy – ne klub – jste 
garantem svého chovu, na Vaši hlavu padnou případné úspěchy, ale hlavně neúspěchy a na to 
byste měli při chovu myslet, chovný pár vybírat zodpovědně, nekoukat pouze na exteriér, tituly 
(ať výstavní, či pracovní) a barvu, ale hlavně na zdraví a povahu, aby border kolie zůstala i dál tím 
plemenem, které jsme si zamilovali... :o)  

Na co se mne často ptáte 

- jakým způsobem žádat o krycí list?  

            Nejlépe písemně, ať již poštou, nebo mailem. K žádosti vždy přiložte doklad o zaplacení KL, 
jinak KL nebude zaslán. Žádost by měla obsahovat jméno feny a její „data“, jména navrhovaných 
krycích psů, Vaše jméno a adresu. Krycí listy mají platnost jeden rok, proto si o ně žádejte včas – 
ne až když Vám fena začne hárat!  

- když čipuji musím i tetovat?  

            Ne, nemusíte. Můžete si vybrat zda budete celý vrh tetovat, nebo čipovat, v obou 
případech Vám ale MVDr. MUSÍ tento úkon potvrdit na žádanku o tetovací čísla a         v obou 
případech posíláte na plemennou knihu Žádanku o tetovací /zápisová/ čísla.  

- kde seženu Žádanku o tetovací čísla?  

            Žádanku Vám zašle společně s Přihláškou vrhu PCH a to na základě Vámi zaslaného 
oznámení o narození vrhu (druhá část krycího listu).  

Doporučení PCH   

- Veškerá korespondence okolo vrhu by měla ve Vašem zájmu probíhat  doporučenou poštou.  

- Jediné dokumenty které posíláte přímo na plemennou knihu jsou Žádanky o tetovací čísla, 
veškerá další korespondence probíhá s PCH.  

- Všechny dokumenty musí být řádně podepsány a vyplněny opravdu všechny kolonky, ČMKU 
nám za chybějící údaje účtuje sankce !  

- Chovatelům doporučuji dávat majitelům štěňat fotokopii žádanky o zápisná čísla jako doklad 
o tom, že o rodokmeny bylo zažádáno. V současné době někteří pořadatelé výstav mohou 
vyžadovat tento dokument, pokud hlásí majitel štěně na výstavu v době, kdy ještě není vystaven 
jeho PP.  

- Pokud čipujete, ověřte si pak ještě zpětně, zda je čip „čitelný“ a zda vůbec „je“. Nové majitele 
upozorněte na nutnost registrace štěněte na jejich jméno, jinak čipování postrádá smysl.  
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Přeji Vám hodně radosti s Vašimi hafíky a úspěchy ve sportu i chovu - v obojím se vyplatí používat 
nejen hlavu, ale i srdce :o)  

Monika Švarcová 

 

Příloha 2: Pozvánka na členskou schůzi  
 
Schůze se bude konat v sobotu dne 7. srpna 2010 v Brně v klubovně kynologického klubu Zetor.  
Bude zahájena odpoledne, krátce po skončení klubové výstavy. Předpokládané ukončení do 17 hodin. 
 
Program: 
Úvod (předseda klubu R. Loučka) 
Volba orgánů členské schůze (návrhová komise, mandátová komise, zapisovatel, ověřovatel zápisu) 
Zpráva jednatele klubu o členských záležitostech, sportovních a pracovních aktivitách (B. Šimek) 
Zpráva poradce chovu (M. Švarcová) 
Zpráva o hospodaření (P. Pasler) 
Zpráva týkající se výstav (H. Půlpánová) 
Zpráva Kontrolní a revizní komise (S. Sochorová) 
Schválení úpravy stanov (plné znění je uveřejněno v aktualitách na www.bcccz.cz; úpravy spočívají 
především ve změně způsobu informování členů; o doplnění nebo změně stanov klubu rozhoduje 
členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů) 
Plán akcí na rok 2011 (prosíme potenciální pořadatele o poslání nabídky jednateli) 
Klubové WEB stránky a databáze (B. Šimek, P. Burdík) 
Řešení přestupků proti řádům klubu 
Šampión výkonu BCCCZ,  Šampión pasení BCCCZ 
Předání pohárů klubovým šampiónům 
Poděkování sponzorům klubu 
Různé (dle stanov o záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může 
členská schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí 
dvoutřetinová většina přítomných členů) 
Diskuse 
Závěr 
Schůze výboru 
 
 

 
Příloha 3: Návrh změny stanov 
Vzhledem k většímu využívání nových forem komunikace jsou navrženy úpravy stanov, které 
umožňují svolat členskou schůzi a informovat členy o důležitých změnách také prostřednictvím 
zveřejnění pozvánky nebo oznámení na klubových webových stránkách (úpravy článků 1-5, 8 a 13). 
Současně byla změněna zkratka názvu plemene na BOC, protože BC je v ČR používána pro 
beaucerony. Místo anglického názvu plemene  (Border collie) byl použit název český (border kolie). 
Staré znění stanov naleznete na klubovém webu (www.bcccz.cz).  
Nová podoba výše zmíněných úprav (článků) je navržena tato: 
 
 
 
 
 

http://www.bcccz.cz/
http://www.bcccz.cz/
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STANOVY KLUBU BCCCZ 

 

P R E A M B U L E 
 
Posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen „klub“) je prostřednictvím ryze 
zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:  
- podporovat a propagovat kvalitu chovu čistokrevných border kolií (dále jen „BOC“) 

s důrazem na jejich přirozenou schopnost pracovat, 
- popularizovat plemeno BOC a klub na veřejnosti, 
- podporovat členy klubu ve všech aktivitách vhodných pro uplatňování vlastností typických 

pro toto plemeno, 
- podporovat v klubu vzájemnou soudržnost a dobré vztahy mezi členy, 
- zprostředkovávat členům klubu informace o chovu a využití BOC u nás i ve světě. 
Na důkaz tohoto zakladatelé klubu i jeho členové přijímají Etický kodex klubu a tyto stanovy.  

Článek 1 
Založení klubu 

Border Collie Club Czech Republic se sídlem v Praze byl založen na ustavující členské schůzi klubu dne 
11.9.1999.  

Článek 2 
Právní postavení klubu 

1. Klub je občanským sdružením příznivců BOC. Sdružuje členy na základě společného zájmu. 
2. Klub je právnická osoba, nepolitická, nezávislá, nezisková, dobrovolná, založená na 

humanitárních principech. 
3. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým 

svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno. 
Článek 3 

Název a sídlo klubu 
1.       Název klubu zní: Border Collie Club Czech Republic 
2.  Zkrácený název: BCCCZ 
3.       Sídlem klubu je Praha 

Článek 4 
Doba trvání klubu 

Klub je založen na dobu neurčitou. 
Článek 5 

Předmět činnosti klubu 
1.        Klub se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem k BOC a 
odpovídajícím kynologickým sportům. Dbá přitom na to, aby soutěže, které jsou pro BOC pořádány, 
probíhaly ve smyslu daných ustanovení Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“), 
případně norem vydaných klubem. 
2.        Klub specifikuje podmínky chovu BOC pro Českou republiku, vychází přitom z FCI standardu 
BOC a jeho aktualizací. Klub zajišťuje jednotný výklad standardu BOC na území České republiky. 
3.        Klub zastupuje své členy ve vztahu k FCI, ke všem organizacím, v jejichž rámci působí, 
k orgánům státní správy, kynologickým i nekynologickým organizacím a jednotlivcům. Hájí zájmy 
svých členů, vystupuje jejich jménem, zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi. 
4.        Klub předává svým členům aktuální informace prostřednictvím klubového zpravodaje, na 
klubových webových stránkách, elektronickou poštou, veřejným tiskem nebo jiným vhodným 
způsobem, vydává nebo podporuje vydávání kynologických publikací, jednotlivých řádů a tiskopisů 
týkajících se BOC. 
5.        Klub je oprávněn provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost související s jeho 
posláním. 
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6.        Klub řeší sporné záležitosti mezi jednotlivými členy. 
7.       Veškerá činnost klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s platnými 
stanovami klubu a s platným Chovatelským a zápisním řádem ČMKU.  

Článek 6 
Podmínky členství 

1.        Členství v klubu je řádné nebo čestné. 
2.        Řádným členem klubu se může stát po splnění podmínek určenými Stanovami: 
a)       fyzická osoba  
b)       právnická osoba 
3.        Fyzická osoba, která nedosáhla 18-ti let věku, se může stát členem klubu, pokud s jejím 
členstvím vysloví písemný souhlas její zákonný zástupce. 
4.        Čestným členem se může stát ten, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným 
způsobem zasloužil o rozvoj chovu a popularizaci BC. Čestné členství uděluje členská schůze na návrh 
výboru. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. 

Článek 7 
Vznik členství 

1.        Klub přijímá své členy na základě jejich písemné přihlášky, zaplacení vstupního vkladu ve výši 
100,- Kč (jednosto korun českých) a členského příspěvku. 
2.       Členství v klubu vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok. 

Článek 8 
Zánik členství 

1.        Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného výborem 
klubu a zveřejněného ve zpravodaji klubu nebo na klubových webových stránkách. 
2.        Vyloučením člena za hrubé porušení stanov klubu nebo Chovatelského a zápisního řádu ČMKU. 
O vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh výboru. 
3.        Vystoupením člena z klubu na základě písemného prohlášení člena (dobrovolné ukončení 
členství). 
4.        Úmrtím člena. 

Článek 9 
Práva a povinnosti členů 

1.        Členové mají zejména právo: 
- hlasovat na členské schůzi a volit do orgánů klubu (pokud jsou starší 15ti let) 
- být voleni do orgánů klubu (pokud jsou starší 18ti let), 
- využívat výhod poskytovaných klubem, 
- podávat návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy na členy výboru a členy kontrolní a 

revizní komise (dále jen „KRK“), 
- odvolávat se proti rozhodnutí výboru ke členské schůzi, odvolání se podává jen v písemné 

formě, musí být doručeno nejpozději jeden měsíc před konáním členské schůze některému ze členů 
výboru, 

- zúčastňovat se akcí pořádaných klubem, 
- být informován o činnosti a hospodaření klubu. 

2.        Členové mají zejména povinnost: 
- řídit se platnými stanovami klubu, usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru, 
- platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu stanoveném výborem klubu a 

zveřejněném ve zpravodaji klubu, 
- hlásit výboru klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů. 

Článek 10 
Orgány klubu 

1.        Orgány klubu jsou: 
- členská schůze, 
- výbor, 
- kontrolní a revizní komise. 



 9 

2.        Orgány klubu mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich 
působnosti. 

Článek 11 
Členská schůze 

1.        Je nejvyšším orgánem klubu a tvoří ji členové klubu přítomní na jejím zasedání. 
2.        Na členské schůzi uplatňují členové klubu svá práva řídit záležitosti klubu a kontrolovat činnost 
klubu. 

Článek 12 
Postavení a působnost členské schůze 

1.        Do výlučné pravomoci členské schůze patří: 
- přijímat a měnit stanovy klubu, 
- volit a odvolávat členy výboru a KRK klubu, 
- zrušit rozhodnutí výboru, 
- stanovit výši členského příspěvku, 
- rozhodovat o zániku klubu a o rozdělení jeho majetku. 

2.        Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se klubu a jeho činnosti, pokud si 
členská schůze rozhodování o těchto věcech vyžádala, a to souhlasem nadpoloviční většiny 
přítomných členů. 

Článek 13 
Svolávání členské schůze 

1.        Členskou schůzi svolává výbor klubu zveřejněním pozvánky v klubovém zpravodaji nebo 
v aktualitách na klubových webových stránkách, a to nejméně jeden měsíc před plánovaným dnem 
konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, dobu a místo konání členské schůze a 
program jednání. 
2.        Řádnou členskou schůzi svolává výbor klubu jedenkrát ročně. Bude-li na členské schůzi 
probíhat volba členů výboru a KRK, je tato schůze volební členskou schůzí. Volební členská schůze má 
stejné postavení a působnost jako členská schůze. 
3.        Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor klubu svolat, jestliže je potřeba neprodleně řešit 
otázky, které přesahují kompetence výboru klubu. Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor 
klubu svolat, pokud o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů. Musí ji svolat ve lhůtě do dvou 
měsíců od doručení žádosti. 
4. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor klubu zveřejněním pozvánky v klubovém 
zpravodaji nebo v aktualitách na klubových webových stránkách, a to nejméně jeden měsíc před 
plánovaným dnem konání schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, dobu a místo konání a program 
jednání. 

Článek 14 
Účast a hlasování na členské schůzi 

1.        Členská schůze je veřejná, tzn. že se ji mohou účastnit i nečlenové klubu. 
2.        Právo hlasovat na členské schůzi má každý člen, který zaplatil členské příspěvky pro daný 
kalendářní rok nebo rok předchozí, pokud se členská schůze koná v prvním čtvrtletí roku 
následujícího. 
3.        Každý člen má jeden hlas. 

Článek 15 
Jednání členské schůze 

1.        Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda, případně pověřený člen výboru. 
2.        Členská schůze volí zapisovatele, komisi návrhovou, komisi volební, osoby pověřené sčítáním 
hlasů a ověřovatele zápisu. Zapisovatel může být současně členem komise návrhové. Osoby 
pověřené sčítáním hlasů mohou být současně členy komise volební. Ověřovatel zápisu musí být 
nezávislá osoba, nesmí jím tedy být člen návrhové komise, ani člen výboru klubu. 
3.        O průběhu jednání členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, který bude po ověření členskou 
schůzí zvoleným ověřovatelem zápisu uložen u jednatele klubu. Kopie zápisu bude po dobu nejméně 
pěti let přístupná každému členovi, který o to písemně požádá. 
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Článek 16 
Rozhodování členské schůze 

1.        Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro klub závazná. Usnesení je přijato, 
hlasovala-li pro ně většina přítomných členů, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. 
2.        Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu. 
3.        O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může členská 
schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí dvoutřetinová 
většina přítomných členů. 
4.        Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud není v těchto 
stanovách uvedeno jinak. 
5.        Volba členů výboru a KRK klubu je vždy tajná.  
6.        Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o 
protinávrzích členů klubu, a to v pořadí jak byly vzneseny. Pokud byl některý z návrhů přijat, o dalších 
se již nehlasuje. 
7.        Členská schůze může rozhodnout o zrušení klubu a o rozdělení jeho majetku, a to 
dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. 

Článek 17 
Výbor  

1.        Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost klubu a jedná jeho jménem. Členem výboru 
může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je 
nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. 
2.        Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně z pěti členů. Počet členů výboru musí být 
vždy lichý. Člen výboru nemůže být současně členem KRK klubu. 
3.        Členové výboru jsou voleni na období dvou let. Volba členů výboru probíhá každý lichý rok na 
výroční členské schůzi. Opětovná volba není vyloučena. 
4.        Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat 
členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého 
funkčního období.  
5.        Zvolení členové výboru zvolí ze svého středu předsedu a jednatele a rozdělí si ostatní funkce. 
Předseda výboru je zároveň i předsedou klubu. 
6.        Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům 
výboru a členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor 
projednal nebo projednat mohl. Předseda výboru je povinen o tom informovat předsedu KRK klubu. 
7.        Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. 
Následující členská schůze pak náhradního člena výboru buď schválí nebo zvolí člena nového. 
8.        Výbor se schází (jedná) podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Výbor je 
usnášeníschopný, jestliže je přítomna (hlasuje) nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné 
jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. 
9.        O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.  
10.     Výbor vydává vlastní jednací řád, kterým se upravuje způsob jeho jednání. Jednací řád podléhá 
schválení KRK. 
11.     Jednání výboru se mají právo zúčastnit členové KRK, mohou na něm také vznášet dotazy a 
připomínky k projednávaným záležitostem. 
12.     Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou zúčastnit i členové klubu. Jednání výboru 
může být i uzavřené, rozhoduje o tom předseda výboru. 
13.     Členové výboru jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí a v zájmu klubu a 
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit klubu škodu nebo 
poškodit jeho dobré jméno. 
14.     Členové výboru odpovídají klubu, za podmínek a v rozsahu stanovém obecně závaznými 
právními předpisy, za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce. Způsobí-
li takto škodu více členů výboru, odpovídají za ni klubu společně a nerozdílně. 
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15.     Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami klubu a 
usneseními členské schůze.  

Článek 18 
Působnost výboru 

Do působnosti výboru náleží zejména:  
- svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat, 
- předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků 

stanov a směrnic klubu, 
- plnit usnesení členské schůze, 
- zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 
- rozhodovat o nakládání s majetkem klubu,  
- zodpovídat za finanční hospodaření klubu, 
- delegovat zástupce klubu na valnou hromadu a jiné akce ČMKU, 
- delegovat zástupce klubu do komisí ČMKU, resp. FCI,  
- vydávat a aktualizovat kalendář akcí v České republice, kde se prezentují BOC, 
- stanovovat a chránit termín národních soutěží klubu, 
- podílet se na organizaci vybraných akcí klubu, 
- provádět vydavatelskou, poradenskou a jinou činnost vycházející z poslání klubu, 
- zajišťovat kontakt klubu s jinými kynologickými organizacemi v České republice i 

v zahraničí, 
- fungovat současně jako disciplinární komise, při jednání se řídit kárným řádem ČMKU, 
- projednávat písemné podněty a stížnosti členů, 
- zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být nejméně 

jeden člen výboru. 
Článek 19 

Kontrolní a revizní komise 
1.        KRK je orgánem klubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost klubu. Členem  KRK může 
být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena KRK je nezastupitelný. 
Členové KRK jsou voleni členskou schůzí. 
2.        KRK je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů. Člen KRK nemůže být současně členem 
výboru klubu. 
3.        Členové KRK jsou voleni na období dvou let. Volba členů výboru probíhá každý lichý rok na 
členské schůzi, která je považována za výroční členskou schůzi. Opětovná volba není vyloučena. 
4.        Funkční období KRK neskončí dříve, než je zvolena KRK nová. Výbor je povinen svolat členskou 
schůzi, která se bude zabývat volbou nové KRK, nejpozději jeden měsíc před skončením funkčního 
období KRK stávající.  
5.        KRK odpovídá za svoji činnost členské schůzi. 
6.        Zvolení členové KRK volí ze svého středu předsedu. 
7.        Člen KRK se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům 
výboru a členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení KRK 
projednal nebo projednat mohl. Předseda KRK je povinen o tom informovat předsedu výboru klubu. 
8.        KRK, pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. 
Následující členská schůze pak náhradního člena KRK buď schválí nebo zvolí člena nového. 
9.        KRK se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. KRK je usnášeníschopná, jestliže je 
přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala 
většina přítomných členů KRK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
10.     O průběhu jednání KRK se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.  
11.     KRK vydává vlastní jednací řád, kterým se upravuje způsob jejího jednání.  
12.     Jednání KRK jsou přístupná všem členům výboru. V odůvodněných případech může předseda 
KRK rozhodnout o jednání uzavřeném. 
13.     Členové KRK jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat 
vedení účetnictví, kontrolovat hospodaření klubu a stav majetku klubu. 
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14.     KRK má právo být výborem informována o jeho záměru svolat členskou schůzi a být současně 
informována o jejím navrhovaném programu s tím, že výbor je povinen doplnit navrhovaný program 
jednání o body požadované KRK. 
15.     Členové KRK mají nejen právo účastnit se jednání výboru, ale také vznášet dotazy a připomínky 
k projednávaným záležitostem. 
16.     KRK může provádění kontrolní činnosti rozdělit mezi své jednotlivé členy, o čemž informuje 
členskou schůzi a výbor klubu. Rozdělením činnosti KRK není dotčena odpovědnost členů KRK, ani 
jejich právo vykonávat další kontrolní činnost. 
17.     Členové KRK jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí a v zájmu klubu, 
zachovávat  mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit klubu škodu nebo 
poškodit jeho dobré jméno. 
18.     Členové KRK odpovídají klubu  za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 
právními předpisy, za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce. Způsobí-
li takto škodu více členů KRK, odpovídají za ni klubu společně a nerozdílně. 
19.     KRK se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami klubu a 
usneseními členské schůze. 

Článek 20 
Působnost kontrolní a revizní komise klubu 

Do působnosti KRK náleží zejména:  
- kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných stanov klubu a 

usnesení členské schůze, 
- přezkoumávat zprávu o hospodaření klubu, zprávu o stavu majetku a zprávu o činnosti 

klubu, 
- seznamovat členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti, 
- předkládat členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy. 

Článek 21 
Jednání a podepisování za klub 

1.        Za klub je, jako jeho statutární orgán, oprávněn jednat ve všech věcech výbor. Za klub jedná 
vždy předseda a jeden člen výboru, nebo jednatel a jeden člen výboru. Výbor může určit, ve kterých 
věcech může jednat za klub pouze jeden člen výboru, a to na základě písemné plné moci udělené 
výborem. 
2.        Podepisování za klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu klubu připojí 
podpis předseda a jeden člen výboru, nebo jednatel a jeden člen výboru. Výbor může určit ve kterých 
věcech může podepisovat za klub pouze jeden člen výboru, a to na základě písemné plné moci 
udělené výborem. 

Článek 22 
Hospodaření klubu 

1.        Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní. 
2.        Evidence a účetnictví klubu se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním 
předpisům. 
3.        Zdrojem příjmů klubu jsou především: 

- členské příspěvky, 
- poplatky za služby související s organizací soutěží, 
- výnosy z prodeje klubových tiskovin, případně smluvně podložené podíly na výnosech 

z akcí klubu, nebo z akcí, na nichž se klub podílí, 
- sponzorské příspěvky a dary, 
- příspěvky státu na reprezentaci a sportovní činnost, 
- jiné příjmy vyplývající z provozu klubu. 

4.        Klub hradí ze svého rozpočtu především: 
- náklady na činnost orgánů klubu, 
- vydávání a distribuci klubových tiskovin, náklady na propagaci plemene BOC, 
- náklady na svolání a organizaci členské schůze, 
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- podle možností náklady na organizaci významných klubových akcí, 
- poplatky související se sdruženým členstvím v jiných kynologických organizacích, 
- podle možností náklady spojené s činností delegátů na akce nebo do komisí ČMKU,  
- podle možností náklady na reprezentaci klubu nebo České republiky, 
- jiné náklady nutné k zajištění provozu klubu. 

Článek 23 
Zánik klubu 

1.        O zániku klubu rozhoduje členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných 
členů. Jinak než rozhodnutím členské schůze může dojít k zániku klubu jen, stanoví-li tak zákon. 
2.        Spolu s rozhodnutím o zániku klubu rozhodne členská schůze o způsobu likvidace majetkové 
podstaty klubu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Článek 24 
Závěrečná ustanovení 

1.        Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí obecně 
závaznými právními předpisy. 
2.        V případě, že některé ustanovení stanov klubu se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu 
nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé 
ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov klubu touto skutečností nedotčena. 

Článek 25 
Změna stanov 

1.        O doplnění nebo změně stanov klubu rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů. 
2.        Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov klubu může podat výbor nebo KRK. Členové 
uplatňují své návrhy na jejich změnu písemně prostřednictvím výboru. 
3.        Návrh na doplnění nebo změnu stanov klubu předá výbor členské základně písemně, a to 
nejpozději 30 dnů před konáním členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání. 
4.        Stanovy byly schváleny zakladateli klubu na ustavující členské schůzi konané dne 11.9.1999 
v Praze Tróji. 
5.        Stanovy nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí konanou dne 
11.9.1999 bez ohledu na termín jejich registrace u Ministerstva vnitra ČR. 
6.  Nová úprava stanov byla schválena na členské schůzi konané dne 7.8.2010 v Brně. 
5.        Tyto upravené stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení u Ministerstva 
vnitra ČR. 

 

Příloha 4  Zápis ze setkání rozhodčích exteriéru pro border kolie s chovateli 

 
Místo a datum: kynologické cvičiště ve Dvoře Králové, 28.3.2010 
 
Přítomni za rozhodčí: M. Krinke, J. Dostál, L. Jančík, B. Ovesná, M. Václavík, O. Vondrouš, A. 
Grygarová, Z. Holmerová, L. Kukla a J. Ovesná 
 
Přítomni za klub BCCZ: R. Loučka, M. Švarcová, B. Šimek, P. Pasler + chovatelé 
 
Cíle:  

A. rozhodčí seznámit se změnami standardu, vysvětlit proč k nim došlo, 
B. informovat je o specifikách plemene, jeho pracovních charakteristikách, 
C. říci jim, jakým vlastnostem a exteriérovým projevům by podle názoru klubu měli dát při 

posuzování na výstavách a bonitacích přednost, 
D. zhodnotit průběh a výsledek dopolední bonitace (viz rozbor v příloze). 
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Ad A 
Změny standardu: od 28.2.2010 platí standard (FCI 297), který je doslovným profesionálním 
překladem standardu FCI (www.fci.be). Nový „český“ standard je veřejnosti přístupný na 
www.cmku.cz a na www.bcccz.cz. 
 
Ad B 
Informace o klubu a plemeni: všechny důležité informace jsou na www.bcccz.cz 
 
Ad C  
Názoru klubu čemu dávat přednost (pořadí kritérií):  

1. vyvážené proporce (tělesná stavba demonstrující výkonnost),  
2. výborný pohyb,  
3. povaha,  
4. temperament,  
5. správně nesený ocas,  
6. kvalita srsti,  
7. pigment,  
8. uši při naslouchání výrazně pohyblivé, ..... 

 
Co neupřednostňovat:  

 žádné zbarvení (nikdy ovšem nesmí převládat bílá),  

 psy s delší srstí před krátkosrstými (obojí povoluje standard),  

 uši nesené vztyčeně nebo polovztyčeně (obojí povoluje standard),  

 sytost barvy oka - dle standardu je barva oka hnědá, jen u merle zbarvených psů mohou být 
jedno nebo obě oči zcela, nebo částečně modré (u dvou jedinců podobných kvalit by neměl 
být zvýhodněn ten s tmavším okem, jsou důležitější vady, ovčáci si naopak vybírají psy 
s trochu světlejšíma očima, aby v nich ovce mohly lépe „číst“). 

 
Vyřazující vady:  

 agresivní nebo příliš bázlivá povaha;  

 genetické, které mají negativní vliv na schopnost jedince žít a pracovat;  

 pes nemá dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku; 

 pes, který zřetelně vykazuje abnormality fyzické.  
 
Ad D 
Zhodnocení bonitace:  
Bonitace měla probíhat na louce, kde je dost prostoru. Vzhledem k nenadálé změně počasí byla louka 
podmáčená. Proto bylo nutné udělat kompromis a kruh vytyčit za klubovnou, kde nebylo tolik místa.  
Díky sponzorům (Fitmin, Pes přítel člověka, Planeta zvířat) se podařilo zajistit přístřešek pro bonitační 
komisi a malé pozornosti všem vystavovatelům a rozhodčím. 
 
Doporučení pro bonitaci:  

 pokud možno větší kruh (lépe ovál) – dle prostorových možností;  

 ještě jeden záložní kruh (není podmínkou);  

 měřit psy mimo hlavní kruh (posuzování a měření pak může probíhat současně);  

 pokud se pes nenechá v limitu 5 minut změřit, dá se mu další možnost na konci měření, 
pokud se ani pak změřit nenechá, má možnost přijít na příští bonitaci, když ani na té se 
změřit nenechá, nebude uznán chovným;  

 nejdříve by měli být předvedeni psi a pak feny (háravé feny až nakonec);  

http://www.fci.be/
http://www.cmku.cz/
http://www.bcccz.cz/
http://www.bcccz.cz/
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 z důvodu posouzení chování k ostatním psům může rozhodčí pozvat do kruhu najednou 
několik psů;  

 lépe připravit focení psů (psům nechat prostor, nefotit je z vrchu);  

 důležitost bonitace by si měli uvědomit především majitelé psů a důkladně je na ni připravit. 
 
 
Závěry: 

1. Děkujeme rozhodčím, kteří přijeli i těm, kteří se omluvili.  
2. Děkujeme Michalovi Krejčímu, který přeložil originál standardu a dopis R. Greena a sepsal 

rozdíly mezi oběma standardy.  
3. Rozhodčím byli ještě před schůzkou zaslány materiály, které budou podkladem pro jejich 

práci (původní a nové znění českého standardu, standard FCI v angličtině, porovnání obou 
překladů standardu). 

4. Rozhodčím bude zaslán bonitační řád, bonitační karta a její výklad, info o pohybu border kolií 
(včetně obrázků typického postoje a pohybu), info o povaze border kolií, dopis Rosse Greena 
(anglického rozhodčího) se zhodnocením českého chovu, článek o borderkách a o pasení. 

5. Dle názoru představitelů klubu je důležité při posuzování upřednostňovat psy vyvážených 
proporcí a s výborným pohybem, dalším kritériem by měla být povaha, to vše s ohledem na 
schopnost vykonávat jejich tradiční práci (pasení).     

 
Zapsal: R. Loučka, kontrolovali: M. Švarcová, B. Šimek, P. Pasler 
 

 
Příloha 5 Rozbor výsledku bonitace 
28.3. na kynologickém cvičišti ve Dvoře Králové 
 
 
Přihlášeno bylo               66 psů 
bonitováno                    62 
prošlo                             62 
  
V lehčím typu byli   4 jedinci (ostatní v ideálu) 
Výška:     2 jedinci byli vyhodnoceni jako malí, 2 jako velcí, ostatní v ideálu. 
 
Krátkosrstí byli 4 jedinci. 
  
Barvy: 

ČB psů bylo        35 
TRC                   11 
HB                     8 
BL.Merle             3 
R. Merle             2 
Dark sable          2 
ee red                 1 

  
Vady skusu a chrupu souhrnem - byly zaznamenány             7 x v 1 
                                                                                                3 x ve 2 
                                                                                                 3 x ve 3 
  
HD  podle FCI    50 x A 
                           7 x B 
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                           5 x C 
  
Vady exteriéru              ve 2 – 49 x 
                                     ve 3 – 9 x 
  
 Vady povahy     v  1 – 2x  
                                                ve 2 - 4x  
                                                1 x byla zaznamenána agresivita (ne nějak výrazná) 
  
Vypisování dalších vad je zbytečné.  
  
Monika Švarcová* 
 

 
Příloha 6  Výsledky SVP – OPATOVICE (76/70) 2.5.2010 
Posuzovala p. Susanne Naprawnik (A) 
 
Psi tř.  štěňat (1/1) 
VN1    DERRY NORJE     15.11.09 
 Ivanhoe Foxy Fox x Canna ze Skalistých hor 

Chov.: Pelc m.  maj: Martinec M. 
Psi tř. dorostu (1/1) 
VN1   HAPPY HIPPIE HARDY HORDE   25.10.09 
 Czóványospataki Elixír x Annie Dot Hardy Horde 
    Chov.: Šimek B.  maj.: Šimek M. 
Psi tř. mladých (13/12) 
V1, CAJC, JBOB  DIEGO TENDER FLASH    16.2.09   

Kimy V.D. Floretty Hof  x  Borderguard Kiss for Tender Flash 
Chov.: Dědičová K. maj.: Prejsová K. 

V2   GENTLEMAN OF TENNANT   26.3.09  
 Wendevick Zephyr x Francis Foxy Fox 

Chov. + maj.: Š. Vajcová 
V3   QAID FOXY FOX    24.4.09  
 Jessomine Aussie Merlot x Lorelyane Foxy Fox  
    Chov.: Půlpánová H. maj.: Pekáč P. 
V4   VIVA LA TIA DREAM THEATRE   18.2.09  
 Tonkory Inkognito x Never Never Land Limited Edition 
    Chov. a maj.: Warecka A.G. 
V   ARTAN HEART HOLA –HOPA   15.3.09  
 Alderaan Sgian Dubh x Cat Ballow Hardy Horde 
    Chov.: Richterová L. maj.: Šrámek J. 
V   BIM SUB TILIA      1.2.09  
 Faust Foxy Fox  x Glamour Girl Gasko Prim 
    Chov.: Holý P.  maj.: Jero M. 
V   BURN IN HELL OPEN GATE   2.3.09  
 Borderline Country Tempest x Daisy Foxy Fox 
    Chov.: Malinská B. maj.: Komárková D. 
V   ENRIQUE IGLESIAS TENDER FLASH  28.5.09  
 Wendevick Zephyr x Ginger Brown Gasko Prim 
    Chov.: Dědičová K. maj.: Ebrtová J. 
V    RISING GOLD STAR FITMIN    24.12.08  
 Rising Sun Spot at Narrow Lane x Derby Fitmin 
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    Chov.: Štěpánek Z. maj.: Dibaq a.s. 
VD   GERI JUNIOR Z BENGASU   29.4.09  
 Geri Foxy Fox x Dynamic Blue Dream z Bengasu 
    Chov.: Vostrá V. maj.: Melicharová B. 
VD   GREAT SPIRIT HARDY HORDE   712.08  
 Akesborg Sid x Ange White Gasko Prim 
    Chov.: Šimek B.  maj.: Komínová M. 
ODSTOUPIL  RUFUS FOXY FOX                                            3.5.09           
 Hotnote Good News x Karrie Foxy Fox                    
                                                              Chov.: Půlpánová H.     maj.: Chárová P. 
NEÚČAST  ARCHIBALD OF SPEEDY DREAM   1.6.09  
 Vigour Bohemia Alké x Finntx Fee Aibara  
    Chov.: Kovaříková K. maj.: Mikulová K. 
Psi mezitřída (4/3) 
V1, CAC, VSV, BOB BORDERLINE COUNTRY JUSTINSTYLE  12.11.0/ 
 Waveney Caught in Time x Borderline Countrry Extacy 
    Chov.: Poschacher H. maj.: Janků J. 
V2, res. CAC  ALELUYA DZIFO WALLACHIAN KINGDOM 11.5.08  
 Cor Slezský Hrádek x Cerka Lovely Hafkins 
    Chov: Škuta D.  maj.: Kohoutková P. 
V3   CLERMONT-FERRAND DAJAVERA                          25.10.08             

Fire on Ice of Maranns Home x  Amy Dajavera 
                                                              Chov.: Rájová D.                 maj.: Morávková I. 
NEÚČAST  CON Z TEMNÉHO HVOZDU   16.12.08  
 Henri Rubínové srdce x Crazy Dot Aibara 
    Chov.: Doubravová A. maj.: Kučerová M. 
Psi tř. otevřená (14/10) 
V1, CAC  FIRE AND ICE TENNANT   19.2.08  
 Crazy Brown Gasko Prim x Francis Foxy Fox 
    Chov.: Vajcová Š. maj.: Hejtmánková P. 
V2, res. CAC  BORDERGUARD LENNY    24.12.07 
 Avatar One Night Stand Bayshore x Borderguard Gina 
    Chov.: Benedek D.K. maj.: Milewicz I. + Pecold T.   
V3   CRON ZE ŠKVÁROVNY     30.4.07  
 Henri Rubínové srdce x Angie z Jabloňhovho dvora 
    Chov.: Němcová H. maj.: Čechová R. 
V4   ARCTIC STORM OPEN GATE   1.2.07  
 Borderline Country Tempest x Daisy Foxy Fox¨ 
    Chov.:  Malinská B. maj.: Komárková D. 
VD   BERNY HAFKINS     1.6.05  
 Crazy Brown Gasko Prim x Alba Okřešická Perla 
    Chov.: Čížková P. maj.: Klocová M. 
VD   DARRE MUZZLE HARDY HORDE  9.2.07  
 Alderaan Sgian Dubh x Ange White Face Gasko Prim 
    Chov.: Šimek B.  maj.: Punčochářová L. 
VD   GANGSTER PARADISE AIBARA    9.8.07  
 Alf Border Town x C´Brown Jessie Gasko Prim 
    Chov.: Palfiová M. maj.: Tomíčková K. 
VD   HEARTY DUCKIE Z ČERNOBÍLÝCH  13.4.08  
 Cherokee Rubínové srdce x Etual Enigma z Černobílých 
    Chov.: Švarcová M. maj.: Vampolová J.  
VD   KEAN BLACK CHEVERS    11.3.08  
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 Jump Jet Black Chevers x Fantastic Fibi Black Chevers 
    Chov.: Hanačíková N. maj.: Krčmářová V. 
VD   KORAL RUBÍNOVÉ SRDCE   11.2.08  
 Arien Agar Wonderfull Dream x Charollais Rubínové srdce 
    Chov.: Sochorová S. maj.: Jančaříková K.+ D. 
VD   NEWTON AKUMULATOR   19.1.08  
 Rob x Dyna Miveko 
    Chov:: Loučka R.  maj.: Klímová S. 
NEÚČAST   DENNY MAGIC TENNANT   10.4.05  
 Wendevick Zephyr x Deuce Czechmae 
    Chov.: Vajcová Š. maj.: Kloučková K. 
NEÚČAST  DETANIA TRAVELLING JASPER    12.6.07  
 Caldonbeck Flynn for Detania x Detania Millionbelle 
    Chov.: Gillespie A.L.M. maj.: Hovorková M. 
NEÚČAST  ERRAND - BOY Z ČERNOBÍLÝCH   3.10.05  
 Geri Foxy Fox x Henriet Czechmate 

Chov.: Švarcová M. maj.: Dvořáková P. 
Psi tř. pracovní (1/1) 
V1, CAC   KEARY FOXY FOX    28.12.05  
 Borderline Country Tornádo x Daryl Bohemia Alké 
    Chov.: Půlpánová H. maj.: Opočenská P. 
Psi tř. vítězů (2/2) 
V1, CAC   COR SLEZSKÝ HRÁDEK     26.3.05     
 Wendevick Zephyr x Briggi Foxy Fox 

Chov.: Bojková J. maj. Škutovi  D.+D. 
V2, res. CAC  IVANHOE FOXY FOX    23.12.04 
 Borderline Country Tornádo x Daryl Bohemia Alké 
    Chov.: Půlpánová H. maj.: Janků J. 
Psi tř. veteránů (1/1) 
V1, nej. veterán  BERRY BLUE FOXY FOX    7.5.01  
 Wendevick Usecasper x Daryl Bohemia Alké 
    Chov.: Půlpánová H. maj.: Janků J. 
Feny tř. štěňat (2/2) 
VN1, nej. puppy  HIGHLAND ROSE TENNANT   6.11.09 
 Trucharm Read Allabousit x Borderline Country Incredible 
    Chov.: Vajcová Š. maj.: Vajcová Š.   
VN2   SARAH SEAL FOXY FOX   9.12.09  
 Diplomat z Bengasu x Kitty Foxy Fox  
    Chov.: Půlpánová H. maj.: Lobová J. 
Feny tř.  dorostu (3/3) 
VN1, nej. dorost  HEAVENLY DOT HARDY HORDE   25.10.09 
 Czóványospataki Elixír x Annie Dot Hardy Horde 
    Chov.: Šimek B.  maj.: Huvarová R. 
VN2   HARRIET BOW HARDY HORDE   25.10.09 
 Czóványospataki Elixír x Annie Dot Hardy Horde 
    Chov.: Šimek B.  maj.: Hamaričová P. 
VN3   ABIGAIL Z ŘÍŠE FANTAZIE    11.10.09 
 Fahunden´s Oboy x Anette z Újezdského ranče 
    Chov.: Jaňourová E. maj.: Vaněčková M. 
Feny tř. mladých (12/12) 
V1, CAJC  PENNY FOXY FOX    21.3.09  
 Kerrybrent Nz Midnite Solo x Crazy Foxy Fox 
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Chov.: Půlpánová H. maj.: Dostálová M. 
V2   VIVA LA TIA DREAM COME TRUE  18.2.09  
 Tonkory Inkognito x Never Never Land Limited Edition 
    Chov. a maj.: Warecka A.G. 
V3   CINCINATI DREAM AUSTRALIS   19.4.09  
 Borderline Country Tempest x Arizona Dream Austrálie 
    Chov.: Temmel T. maj.:  Tesárek V. 
V4   BRIGITA BELLA DEVON EXE   13.3.09  
 Drug Fitmin x Angelina Dajavera  

Chov.: Vancová J. maj.: Seďová L. 
V   ANABELL IEW´S WONDER    22.2.09  
 Fire on Ice of Maranns Home x Angelina Dajavera 
    Chov.: Hedvičáková E. maj.: Vicka J. 
V   BLACK BOUNTY DEVON EXE   13.3.09  
 Drug Fitmin x Angelina Dajavera 
    Chov.: Vancová J. maj.: Starostová R. 
V   BLANCHE SUB TILIA     1.2.09  
 Faust Foxy Fox  x Glamour Girl Gasko Prim 
    Chov.: Holý P.  maj.: Malinská D. 
V                           REBECCA FOXY FOX                                           3.5.09            
 Hotnote Good News x Karrie Foxy Fox                    
                                                              Chov.: Půlpánová H.     maj.: Jírová K. 
VD   BUBBLE OF JOY WONDERFULL DREAM   20.11.08  
 El Bandito from the Narrow Lane x Dream of Kintyre Diamond Rose  
    Chov.: Píšťková R. maj.: Nymburský M. 
VD   IMMORTAL BEAUTY Z ČERNOBÍLÝCH   23.3.09  
 Eyes of the World Galaxy x Henriet Czechmate 
    Chov.: Švarcová M. maj.: Hanzlíková K. 
VD   JINGLE BELL Z ČERNOBÍLÝCH   12.5.09  
 Bayshore´s Count Chocula x Etual Enigma z Černobílých 
    Chov. a maj.: Švarcová M.              
VD   PRINCESS BLUE JOEY FITMIN    15.12.08 
 Detania Victory x Kitty Akumulátor 
    Chov.: Štěpánek Z. maj.: Dibaq a.s. 
Feny mezitřída (6/6) 
V1, CAC                      C.J. DAJAVERA                                                   25.10.08            
 Fire on Ice of Maranns Home x  Amy Dajavera 
                                                              Chov.: Rájová D.                 maj.: Kasalá-Stiborková M. 
V2, res. CAC  OPEN YOUR HEARD GASKO PRIM   7.10.08  
 Cherokee Rubínové srdce x I´m Smarti Gasko Prim 
    Chov.: Svobodová L. maj.: Vebrová V. 
V3   BE WITCH ME CHEYENNEE WONDERFULL DREAM_20.11.08 
 El Bandito from the Narrow Lane x Dream of Kintyre Diamond Rose  
    Chov.: Píšťková R. maj.: Píšťková R.   
VD4   ONLY THE BEST GASKO PRIM    7.10.08  
 Cherokee Rubínové srdce x I´m Smarti Gasko Prim 
    Chov.: Svobodová L. maj.: Kulhánek J. 
VD   ARWEN OD ZELENÉ KŘIVINY    13.9.08  
 Ares od Helfáku x Cirra Agrokiwi 
    Chov:.: Červená P. maj.: Kletečka J. 
VD   ELEGANT EBBIE HAFKINS    30.9.08  
 Cheese it Fitmin x Revel Bohemia Alké 
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    Chov.: Čížková P. maj.: Hrabánek V. 
Feny tř. otevřená (11/10) 
V1, CAC, VSV  ONIE FITMIN     1.2.08  
 Crazy Brown Gasko Prim x Fera Fitmin 
    Chov.: Štěpánek Z. maj.: Dibaq a.s. 
V2, res. CAC  NORIS FOX FOX    19.4.07  
 Oodnadatta True Deal  x Elsa Foxy Fox 
    Chov.: Půlpánová H. maj.: Albl P. 
V3   DERBY FITMIN      1.10.04  
 Sheltysham Sun Shade x Dyna Miveko 
    Chov.: Štěpánek Z. maj.: Dibaq a.s. 
V4   ASTUTE WITCH BOHEMIA PATRIX  22.2.08  
 Earl - Grey z Černobílých x Tambhe Bohemia Alké 
    Chov.: Doškářová P. maj.: Panznerová M. 
V                                        AYMEE PLUSH BERRY                                          7.3.07             
 Alf Border Town x Dwarf Tiny z Černobílých 
                                                              Chov.: Koníčková H.          maj.: Fuksová I. 
V   FOOLISH BREE HARDY HORDE   11.10.07 
 Jessomine Aussie Merlot x Annie Dot Hardy Horde 
    Chov.: Šimek B..  maj.: Nováková M. 
VD   AYWY Z OHROMUJÍCÍHO SVĚTA  3.4.07  
 Freestyle Red Sensation von Sumolecenna x Aries Ika Unique Forever   
   Chov: Rácová I.  maj.: Jančaříková K.   
VD   BAYA Z JASMÍNOVÝCH HOR   4.4.08  
 Henri Rubínové srdce x Angie z Jabloňhovho Dvora  
    Chov.: Koláčková M. maj.: Rybová S. 
VD   FRANCESCA NOSTRA HARDY HORDE  11.10.07 
 Jessomine Aussie Merlot x Annie Dot Hardy Horde 
    Chov.: Šimek B..  maj.: Pohlová L. 
D   MISTY FITMIN      1.6.07  
 Rob x Engina Fitmin 
    Chov.: Štěpánek Z. maj.: Habštová D. 
NEÚČAST  CORRY NORJE     12.2.08  
 Ivanhoe Foxy Fox x Canna za Skalistých hor  
    Chov.: Pelc M.  maj.: Marková K. 
Feny tř. pracovní (3/3) 
V1   ORIANA AKUMULATOR   7.2.08  
 Faust Foxy Fox x Idea Akumulátor 
    Chov.: Loučka R.  maj.: Loučková E. 
V2, res. CAC  FAR FAR - AWAY HARDY HORDE  11.10.07 
 Jessomine Aussie Merlot x Annie Dot Hardy Horde 
    Chov.a maj.: Šimek B.  
VD3         OLA MIVEKO     13.6.07  
 Démon z nečtinského Podhradí x Idea Akumulátor 
    Chov.: Koško M.  maj.: Štouračová B. 
Feny tř. vítězů (1/1) 
V1, CAC  LORELYANE FOXY FOX     1.12.06  
 Hotnote Good News x Crazy Foxy Fox  
    Chov.: Půlpánová H. maj.: Půlpánová H. 
Feny tř. veteránů (1/1) 
V1   JUDY AKUMULATOR    23.3.02  
 Mouse di Cambiano x Ass Bohemia Alké 
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    Chov.: Štěpánek Z. maj.: Dibaq a.s. 
 
 
Nejhezčí pár: VIVA LA TIA DREAM THEATRE + VIVA LA TIA DREAMS COME TRUE -  maj.: A.G. Warecka  
Nejhezčí chovatelská skupina: FOXY FOX – chov. H. Půlpánová 
 
 

 
Příloha 7: Klubový šampión výkonu 
 

Border Collie Club Czech Republic  
 

Řád pro udělování titulu  
 

ŠAMPIÓN VÝKONU BCCCZ 
 

N Á V R H 
 

Článek 1  
Základní ustanovení  

 
1. Titul Šampión výkonu BCCCZ se uděluje psům a fenám plemene border kolie v majetku členů klubu 

Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub) za vynikající výsledky ve vybraných sportovních či 
pracovních disciplínách.  
 

2. O přiznání titulu Šampión výkonu BCCCZ rozhoduje výbor klubu.  
 

Článek 2  
Podmínky pro udělení titulu  

 
1. Základní podmínky pro udělení titulu jsou:  

 
a) pes (fena) plemene border kolie je v majetku člena klubu,  
 
b) pes (fena) splní jednu z následujících podmínek: 
umístění do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství světa, Evropy, FCI, ČR či BCCCZ, nebo 
obdržení titulu ve výkonu psa na mezinárodní, národní či klubové  úrovni (FCI šampión práce, agility, 
obedience nebo pasení), splnění záchranářského atestu IRO, přijetí do systému IZS,  
 
c) získá celkem 200 bodů podle bodové ohodnocení, které je uvedeno v tabulce v příloze, a také 
v článku 3/1 tohoto řádu.  
 
f) majitel psa (feny) požádal písemně výbor klubu o udělení titulu, v žádosti uvedl soupis vykonaných 
zkoušek, získaných titulů nebo umístění a splnění všech podmínek doložil (lze i v kopiích) jednateli 
klubu potřebnými doklady (zápisem v příloze průkazu původu nebo ve výkonnostním průkazu, 
potvrzením o vykonané zkoušce, získaném titulu nebo umístění). 
 

Článek 3  
Všeobecná ustanovení  

 
1. Body za získání zkoušky nebo titulu jsou v tabulce 1. Kromě bodů uvedených v tabulce může získat 
další body za  
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a) každé umístění: 
- do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství světa, Evropy nebo FCI (100 bodů), 
- do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství ČR nebo BCCCZ (50 bodů), 

b) každé obdržení titulu (FCI šampion práce, agility, obedience nebo pasení)  
- na mezinárodní úrovni (100 bodů), 
- na národní či klubové úrovni (50 bodů). 

 
2. Zkoušku se stejným označením lze započítat jen jednou. Stejně tak lze jen jednou započíst titul 
čekatele šampióna na mezinárodní úrovni (CACIT, Res.CACIT, CACIAg, Res.CACIAg) či na národní 
úrovni (CACT, Res.CACT, CACAg, Res.CACAg, CACIOB, Res.CACIOB), ovšem za každý druh výkonu 
(sportovní kynologie, agility, obedience, pasení). Pokud se na mezinárodní soutěži uděluje zároveň i 
národní titul ze stejný výkon, platí pouze ten vyšší. Pokud již pes má například titul Res.CACIT a pak 
získá i CACIT, platí mu pouze CACIT.   
 
3. Pokud v tabulce není některá zkouška vyjmenovaná (zejména u zkoušek staršího data nebo nově 
schválených), její obodování zajistí výbor klubu nebo jím jmenovaný zástupce na základě požadavku 
majitele psa.  
 
4. Body lze získat i na základě umístění na mistrovské soutěži (rozumí se tím mistrovství světa, 
Evropy, FCI, Craft, ČR nebo BCCCZ) ve všech sportech a pracovních disciplínách (pasení, záchranařina, 
sportovní kynologie, obedience, agility, flyball, frisbee, dogdancing) v nejvyšší výkonnostní kategorii 
(na úrovni IHT3, IPO3, A3, OB3 apod.). Pokud zde není některý sport vyjmenovaný, o uznání bodů za 
umístění na mistrovské soutěži rozhodne výbor BCCCZ na základě požadavku majitele psa. Výbor 
může pro tyto účely jmenovat zástupce (i komisi), který rozhodne za něj. Započítávat se budou 
sporty, kde záleží na spolupráci pes a člověk, kde je potřeba psa něco naučit a kde pes obrazně 
řečeno „musí používat mozek“. 
 
5. Započítávají se jen ty výsledky, kde pes (fena) splnil limit zkoušky. 
 
6. Body lze obdržet jen v individuálních disciplínách, s výjimkou flyballu; zde je možné získat 5 bodů 
za každé zvýšení kvalifikace od Fly19 a rychlejší (viz tabulka).  
 
7. Každý jedinec, který splní podmínky uvedené v článku 2, získá diplom „Šampión výkonu BCCCZ“ a 
pohár. Diplom musí být označen klubovým razítkem a podpisem předsedy klubu, nebo jiným 
statutárním zástupcem. Diplomy a poháry se majitelům psů (fen) předávají jednou ročně, a to na 
členské schůzi klubu. Titul zapisuje poradce chovu do originálu průkazu původu a oznamuje jeho 
udělení na ČMKU. Tam ho zapíší do karty psa tak, aby potomci oceněného jedince měli tento údaj 
v průkazu původu. 
  
8. Limit počtu získaných bodů (nyní 200) není fixní. Může se zvyšovat se zvyšující se úrovní výkonů 
psů. O zvýšení limitu pro udělení titulu Šampión výkonu BCCCZ rozhoduje výbor. Změnu limitu 
zveřejní v klubovém zpravodaji nebo v aktualitách na klubových webových stránkách, a to nejméně 
jeden měsíc před plánovaným dnem změny. Žádosti poslané výboru do uvedeného dne změny budou 
posuzovány ještě podle původního limitu. 
 
9. Pro udělení titulu není nutné, aby pes (fena) byl (a) chovný (á). 
 
10. K získání titulu není dáno žádné časové rozmezí (je možné jej získat za měsíc, za několik let). 
 
11. Horní hranice doby, po kterou může pes (fena) podmínky plnit, není časově omezena (body 
získané před schválením tohoto řádu lze započítat). Pes (fena), když majitel doloží potřebné doklady 
o splnění podmínek, může získat titul také „in memoriam“.  
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12. Evidenci o udělených titulech vede jednatel BCCCZ.  
 

Článek 4  
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tabulka bodového hodnocení v příloze je nedílnou součástí tohoto řádu. 
 
2. Řád byl schválen výborem BCCCZ. Nabývá platnosti dnem ....... 
 
 
Příloha: 
Soupis zkoušek 
Zkoušky a tituly z výkonu: 
- podle NŘ ČKS: ZM, ZZO, ZVV1-3, ZPS1-2, ZPO1-2,  
- podle řádů TART: ZMT, T1-3, OPT1-3, SPT1-3 
- podle řádů IPO: IPO-V, IPO-FH, IPO1-3 
- podle řádů Sch/VPG: BH, Sch/VPGA, Sch/VPG1-3, FPr1-3, FH1-2 
- podle řádů KJ ČR: ZOP, ZPU1-2, ZPU-S 
- CACT, CACIT 
Zkoušky a tituly záchranářské : 
- podle SZBK IPO-R: ZZZ, ZZP1-3, ZLP1-3, ZVP1-3, ZTV1-2, ZZS1-2, ZZPC, ZLPC, ZVPC, ZTVC, ZZL, 

ZPJ 
- podle řádu IRO: RH-E, RH-FA, RH-FB, RH-FLA, RH-FLB, RH-TA, RH-TB,  

RH-LA, RH-LB, RH-LC, RH-WA, RH-WB, RH-WC 
Zkoušky a tituly v agility: A1-3, A3CH, CACAg, CACIAg 
Zkoušky a tituly v obedience: OB-Z, OB1-3, CACIOB 
Zkoušky a tituly ve flyballu: Fly19, Fly18, Fly17, Fly16, Fly15, Fly14 
Zkoušky a tituly v pasení: ZVOP, HWT, IHT1-3, CACT, CACIT (podle PZP a ZPOP1-3 se již neposuzuje, 
ale body za úspěšné splnění zkoušky platí). 
 

http://www.zachranari.cz/index.html?str=zzp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zlp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zvp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=ztv1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zzs1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zzp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zlp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zvp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=ztv1
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Tabulka bodového hodnocení výkonu pro udělení titulu Šampion výkonu BCCCZ 
 

Úroveň: I. II. III. IV. 

DRUH ZKOUŠKY ZM, ZZO 
 
ZMT 
IPO-V 
BH 
FPr1 
ZOP 
 
RH–E 
 
 
ZZZ 
 
 
 
 
 
A1 
OB-Z 
Fly19-14 
ZVOP 
PZP 
 

ZVV1 
ZPO1,  
T1, OPT1, SPT1 
IPO1, IPO-FH 
Sch/VPG1, 
Sch/VPGA, FPr2 
ZPU1, ZPU-S 
 
RH-FA, RH-FLA 
RH-TA, RH-LA 
RH-WA 
ZZP1, ZLP1, ZVP1 
ZTV1, ZZS1 
 
 
 
A2 
OB1 
 
ZPOP1 
FCI-HWT 

ZVV2 
ZPO2, ZPS1 
T2, OPT2, SPT2 
IPO2 
Sch/VPG2 
Sch/FH1, FPr 3 
ZPU2 
 
RH-LB 
RH-WB 
 
ZTV, ZZS 
ZZP2, ZLP2, ZVP2, 
ZTV2, ZZS2, ZZPC, 
ZLPC, ZVPC 
 
A3 
OB2 
 
ZPOP2 
FCI-IHT1 

ZVV3 
ZPS2 
T3, OPT3, SPT3 
IPO3 
Sch/VPG3 
Sch/FH2 
 
 
RH-FB, RH-FLB RH-
TB, RH-LC 
RH-WC 
ZZP3, ZLP3, ZVP3,  
ZPJ, ZZL 
ZTVC, ZZPC, ZLPC 
 
A3CH 
OB3 
 
ZPOP3 
FCI-IHT2 
FCI-IHT3 

TITULY čekatelství 
mezinárodního či 
národního šampióna 
výkonu 
 

Res.CACAg 
Res.CACT 

CACAg,  
CACT 
Res.CACIAg 
Res.CACIT 
Res.CACIOB 

CACIAg 
CACIT 
CACIOB 
 

 
 

BODY za úspěšné 
složení zkoušky nebo 
získání titulu 

5 10 20 30 

 

 
 
Příloha 8: Klubový šampión pasení 
 

Border Collie Club Czech Republic  
 

Řád pro udělování titulu  
 

ŠAMPIÓN PASENÍ BCCCZ 
 

N Á V R H 
 

Článek 1  
Základní ustanovení  
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1. Titul Šampión pasení BCCCZ se uděluje psům a fenám plemene border kolie v majetku členů klubu 
Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub) za vynikající výsledky na zkouškách a soutěžích v 
pasení.  
 

3. O přiznání titulu Šampión pasení BCCCZ rozhoduje výbor klubu.  
 

Článek 2  
Podmínky pro udělení titulu  

 
2. Základní podmínky pro udělení titulu jsou:  

 
a) pes (fena) plemene border kolie je v majetku člena klubu,  
 
b) pes (fena) získá titul Mistr světa, Evropy (Continental) či FCI v pasení, nebo splní alespoň dvě 
z následujících podmínek: 
- účast ve finále mistrovství světa, Evropy (Continental) nebo FCI v pasení,  
- umístění do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství ČR v pasení,  
- získání titulu Mezinárodní FCI šampión v pasení (FCI International Herding Champion), 
- získání titulu Národní FCI šampión v pasení, 
- první místo v mistrovské soutěži v pasení jiného státu (na úrovni IHT3), 
- pět vítězství na soutěži v pasení v zahraničí, 
- deset vítězství na soutěži v pasení v ČR. 
 
c) alespoň jedno vítězství v soutěži pasení musí být dle FCI řádu IHT3, 
 
d) započítávají se jen ty výsledky, kde pes (fena) získal alespoň 70 % z celkových bodů, 
 
d) soutěž musí probíhat v klasickém anglickém (resp. collecting) stylu s dlouhodobě pevnými pravidly, 
ne ve stylu farmářském, 
 
e) majitel psa (feny) požádal písemně výbor klubu o udělení titulu a splnění všech podmínek doložil 
(lze i v kopiích) jednateli klubu potřebnými doklady (zápisem v příloze průkazu původu nebo ve 
výkonnostním průkazu, potvrzením o získaném titulu). 
 

Článek 3  
Všeobecná ustanovení  

 
1. Pro udělení titulu není nutné, aby pes (fena) byl (a) chovný (á). 
 
2. Vyhlašovatelem mistrovské soutěže musí být organizace sdružená pod FCI nebo ISDS. 
 
3. K získání titulu není dáno žádné časové rozmezí (je možné jej získat za měsíc, za několik let). 
 
4. Horní hranice doby, po kterou může pes (fena) podmínky plnit, není časově omezena (body získané 
před schválením tohoto řádu lze započítat). Pes (fena), když majitel doloží potřebné doklady o 
splnění podmínek, může získat titul také „in memoriam“.  
 
5. Každý jedinec, který splní podmínky uvedené v článku 2, získá diplom „Šampión pasení BCCCZ“ a 
pohár. Diplom musí být označen klubovým razítkem a podpisem předsedy klubu, nebo jiným 
statutárním zástupcem. Diplomy a poháry se majitelům psů (fen) předávají jednou ročně, a to na 
členské schůzi klubu. Titul zapisuje poradce chovu do originálu průkazu původu a oznamuje jeho 
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udělení na ČMKU. Tam ho zapíší do karty psa tak, aby potomci oceněného jedince měli tento údaj 
v průkazu původu. 
 
6. Evidenci o udělených titulech vede jednatel BCCCZ.  
 

Článek 4  
Závěrečná ustanovení  

 
1. Řád byl schválen výborem BCCCZ. Nabývá platnosti dnem ....... 
 
 

 


