
Předseda spolku:  Ing. Radko Loučka, Csc.  
Členové výboru: Stanislava Balogová, místopředsedkyně; Monika Švarcová, poradkyně chovu; Ing. 
Martina Paulino, hospodářka klubu, Ing. Kolečková Radka, jednatelka klubu 
Členové kontrolní a revizní komise: Bc. Radek Šíp, předseda; Simona Sochorová, Mgr. Petra 
Novotná 
Zapisovatel: Ing. Radka Kolečková 
Forma jednání: zejména e-mailová korespondence


Sport a výstavy 
1. Výbor schválil příspěvek ve výši 4.000 Kč, pohár pro vítěze a klubové předměty na akci MČR 

pasení pro CS v termínu 31.7.-21.8.2021 vč. M BCCCZ, pořadatel Jakub Jaša, Pavlínov.

2. Byla odsouhlasena podpora klubu pro akci MR BCCCZ v Dogfrisbee v termínu 21.8.-22.8.2021 ve 

Dvoře Králové, se závodem bude spojena i akce Fun Factory for Frisbee, organizátorka Zuzana 
Jahodová. Příspěvek schválen ve výši 10.000 Kč, dále poháry pro Mistry jednotlivých disciplín a 
celkového Mistra, klubové předměty do startovních balíčků.


3. Navrženo a schváleno navýšení příspěvku na akci XI. Mistrovství ČR border collií v obedienci o 
odměnu pro Ladu Richterovou, která akci pořádala, a to přes všechna omezení a rizika s tím 
spojená. Celkový příspěvek byl schválen ve výši 12.000 Kč.  Po započítání dalších nákladů a 
výnosů ze startovného tak klub na akci přispěl částkou 6.401 Kč


Chov 
1. Opakovaně bylo nutné posunout termín konání bonitace z důvodu epidemiologické situace. 

Aktuální termín je stanoven na 24.4.2021 jako součást volební klubové schůze. Konat se bude za 
přísných hygienických podmínek. 


2. Výbor vydal důrazné napomenutí chovatelce Jeniffer Veselé za krytí psem, který nebyl uvedený na 
krycím listu. Po neúspěšném krytí feny Afira QweCHe Family Geluzee psem Apollo Tobani dne 
22.1.2021 byla fena nakryta psem Aspire Ike Legemond. Z platného chovatelského a zápisního 
řádu BCCCZ jasně vyplývá, že náhradní krycí pes smí být užit pokud nedošlo ke spojení psa i feny 
a pokud ten je uveden na krycím listu tj. je odsouhlasen předem poradkyní chovu. Nicméně z 
uskutečněného spojení se psem Aspire Ike Legemond nevyplývala žádná jasná zdravotní rizika a 
chovatelka nemá předchozí přestupky proti řádům klubu, proto se výbor rozhodl vyslovit pouze 
důrazné napomenutí.


3. Výbor řešil extrémně pozdně dodané podklady k vrhu CH, Fany z Bolkovských kopců x Boby z 
Bolkovských kopců (vrh byl narozen dne 10.3.2020, podklady byly zaslány na podzim 2020), kdy 
zároveň v  době vrhu neměla fena hotová povinná vyšetření na DOV a ta byla vyhotovena a 
dodána až po urgenci poradkyně chovu. Chovatelka tak porušila Chovatelský a zápisní řád. Klubu 
vznikly vícenáklady související s řešením této záležitosti ve výši 1500 Kč, které chovatelka uhradila.


4. Výbor vydal stanovisko k uznání testů z bukálního stěru u laboratoře MyDogDNA (Genoscoper 
Laboratories - Finsko) Výbor znovu potvrdil, že z bukálních stěrů je možné uznat pouze ty vzorky, 
které odebrala a zároveň vyhodnotila přímo akreditovaná laboratoř. V ostatních případech je nutné 
vyhodnocovat vzorky z odběru krve. I v případě, že je rozbor proveden ze vzorku krve, je vždy 
nutné doložit akreditaci konkrétní laboratoře tj. vyžádat si osvědčení o akreditaci dle ISO 17025 
nebo doložit validační protokoly k dané zkoušce.


5. S účinností od 1.2.2021 vstoupila v platnost novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Klub 
umístil potřebné informace na svůj web a doporučuje všem se s touto novelou seznámit. Mj. je 
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zaveden požadavek na “evidenční list vrhu” a informace, které je chovatel povinen předávat 
nabyvateli štěněte.


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

nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

2. Konání XVI. Valné hromady ČMKU se zúčastní zástupci výboru klubu BCCCZ, termín byl zatím 

posunut z důvodu epidemiologické situace.

3. 23.3.2021 byl zveřejněn program členské schůze na webu BCCCZ.

4. Bylo schváleno účtování vícenákladů ve výši 60Kč za opětovné posílání klubových kalendářů, kdy 

nejsou nahlášené správné adresy pro rozeslání, případně za nevyzvednuté kalendáře, které se pak 
vrací a posílají znovu


Zápis výborem schválen dne 21.4.2021
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