
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 Novot-
ná 
Zapisovatel: Ing. Radka Kolečková 
Forma jednání: e-mailová korespondence


Sport a výstavy 
1. Výbor obdržel žádost o aprobaci na posuzování border kolií od p. Ladislava Frnča, Bílovice. Žá-

dost byla výborem schválena za podmínky hospitace na bonitaci Spolku BCCCZ a na klubové vý-
stavě bez zadávání titulu Klubový vítěz, plus na výstavě CAC dle vlastního výběru.


2. Výbor přijal nabídku pořadatelství MČR v pasení ovcí v Budišově, pořadatelkou je Alena Kynclová, 
pod záštitou spolku ČAOPP, s udělením ceny Nejlepší pes v pasení ovcí MR BCCCZ 2020. Klub 
akci podpoří ve výši 13.500 Kč a klubovými poháry pro první tři umístění. Termín konání akce 
10.5.2020. Následně byl termín z důvodu pandemie COVID 19 posunut na 12.-13.9.2020.


3. Výbor schválil žádost o dotaci, ve výši stejné jako v předchozím roce tj. 12.000 Kč, na akci VI. Elév 
Cup 2020, pořadatelkou je Daniela Rájová. Termín konání akce 4.-6.9.2020.


4. Výbor přijal nabídku ČMKU na konání mimořádné speciální výstavy BOC v rámci Světové výstavy 
psů (WDS) v Brně v termínu 30.9.-3.10.2021, a to se zadáváním CAC, Vítěz speciální výstavy, Vítěz 
speciální výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy veteránů.


5. Klub přijal nabídku sl. Kristýny Vincíkové na pořadatelství M BCCCZ ve výkonu, místo konání Lou-
ny, termín konání 4.10.2020.


6. Z důvodu pandemie nemoci COVID 19 bylo rozhodnuto o přesunutí Klubové výstavy na termín 
4.7. 2020, místo konání zůstává v Litoměřicích.


Chov 
1. Zaslána žádost  o opakované krytí feny Jpot Kipi ISDS 341826, CMKU/BOC/9334/-16/15/16 se 

psem  Fyhr S Lad ISDS 353130, žádost zaslána mailem paní Křížákovou chs. Z VICKOVA, 
28.12.2019 Vzhledem k tomu, že se jedná o druhé opakované krytí není dle Podmínek chovu BOC 
nutné, aby klub vydával souhlas. Odpověď zaslána mailem.


2. Bonitace klubu proběhla 25. ledna 2020 v Praze. Přihlášeno bylo 67 jedinců, z toho bylo 65 
uchovněno. Proti výsledku bonitace se odvolala majitelka neuchovněného psa Ray Reg/BOC/
13362/-19/17 s argumentem dočasné změny chování a agrese psa způsobené nedávným trauma-
tem psa. Odvolání bylo vyhověno s podmínkou opakované bonitace do konce roku 2020.


3. Na dotaz ČMKU bylo potvrzeno rozhodnutí o pozastavení chovnosti feny Cherson No Bijin Anne's 
Dream, uchovněné v roce 2018 pod BCCCZ, a to na dobu pěti let. Spolek BCCCZ k tomuto zá-
sadnímu rozhodnutí dospěl na základě opakovaného porušení chovatelského řádu, kdy chovatel-
ská stanice patřící manželům Kepkovým - Kvítek z Rokycan - produkuje štěňata bez průkazu pů-
vodu. Rozhodnutí byla zároveň opakovaně v únoru doručena KCHMPP a manželům Kepkovým, 
doporučenými dopisy, které byly převzaty adresáty.


4. Klub obdržel žádost o uznání nechtěného vrhu Bekky Bellis Calista CMKU/BOC/8452/15/17 x  Ci-
der Ninuland CMKU/BOC/10786/17.  Žádost byla schválena za podmínek: platby krycího listu jako 
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urgentního, parentity celého vrhu tj. všech štěňat, úspěšná bonitace otce vrhu psa Cider Ninuland, 
uhrazení poplatku za vícenáklady klubu, a to ve výši 1500 Kč za každé zapsané štěně (poplatek 
byl stanoven s ohledem na dobu, která uplynula od neplánovaného krytí do podání informace vý-
boru BCCCZ a s přihlédnutím k faktu, že fena byla nakryta neuchovněným psem). Vzhledem k 
tomu, že před provedením testů parentity štěňat se fena chovatelce ztratila, vydal klub nové sta-
novisko ohledně genetických testů štěňat, a to genetických profilů ze strany matky zhotovených 
na základě krevních genetických testů obou rodičů feny v termínu do 15.5.2020 u genetické labo-
ratoře Genomia s.r.o.


5. Na klub se obrátila paní Elise Legerstee z Nizozemí se stížností na jednání sl. Marisové při nabídce 
a prodeji štěňat z vrhu Astra Jai Ho and Justicia Nebeský sen, nar. 3.11.2019. Slečna Marisová 
byla požádána o vysvětlení situace. Vzhledem k tomu, že se jedná o spor dvou fyzických osob, 
vyplývající ze soukromého jednání, u kterých není možné posuzovat reálná fakta, bylo paní Legers-
tee doporučeno řešit vzniklou situaci případně soudním sporem.


6. Klub obdržel žádost o uznání rtg snímků u psa Dior Bánov Bells CMKU/BOC/10767/17 u MVDr. 
Dekra. Klub udělil výjimku a snímkování psa uznal a přijímá jako podklad k uchovnění.


7. ČMKU zaslalo klubu informaci o pozdním zaslání  žádanky o zápisová čísla pro vrh B Deer’s 
woods. Klub vyzval chovatelku k neprodlenému vysvětlení a nápravě situace. Chovatelka musí  dle 
řádu ČMKU vyhotovit parentitu štěňat pro plemennou knihu a uhradit poplatek za vzniklé vícená-
klady 1000 Kč na účet Spolku BCCCZ. 


8. Klub obdržel žádost o rozšíření výjimky prodloužení chovnosti feny Rose Gulden Land nar. 
8.7.2011 (CMKU/BOC/5010/11) i na možnost krytí v České republice. Žádost byla zamítnuta a vý-
bor trvá na svém původním rozhodnutí, a to jak s ohledem na výzvu chovatelům, kterou vydalo 
ČMKU v souvislosti s nouzovým stavem v ČR a krytím fen, tak také s přihlédnutím k věku feny. 
Původní stanovisko tj. prodloužení chovnosti pouze pod podmínkou zahraničního krytí, které by 
mohlo být přínosné pro chov border kolií  v ČR zůstalo v platnosti.


9. Klub vyhověl žádosti o uznání neplánovaného vrhu feny Yes I am Princess z Černobílých CMKU/
BOC/8289/15/19 za podmínek: platba krycího listu jako urgentního, parentity celého vrhu tj. všech 
štěňat a uhrazení poplatku za vícenáklady klubu, a to ve výši 1000 Kč za každé zapsané štěně.


Klub 
1. Na základě žádosti bylo schváleno převedení členství zdarma pro rok 2020 z Mistra BCCCZ V. 

Hrůzy na partnerku K. Hanzlíkovou, kteří spolu žijí ve společné domácnosti.

2.  V únoru byly spuštěny nové webové stránky klubu, založen instagramový profil a facebookový 

profil Borderholic BCCCZ začal být využíván jako oficiální profil klubu. Redigování informací na 
sociálních sítích a webu je v kompetenci výboru. 


3. Byl schválen nákup videokamery na pořizování záznamů z bonitací a výstav, včetně paměťové kar-
ty, a to do výše 5.000 Kč. Kamera byla pořízena v hodnotě 5.181,- Kč včetně SD karty a dopravy. 
Byla svolána členská schůze BCCCZ v termínu 22.3. v Praze v Uhříněvsi, která byla následně (z 
důvodu výskytu COVID 19 a nařízením vlády zrušit akce s možnou účastí nad 100 lidí) přesunuta 
na náhradní termín 19.9.2020 v Kácově. Součástí programu schůze bude i přednáška odborníků z 
genetické laboratoře Genomia a následně hlasování o povinných genetických profilech. 


4. V souvislosti s tíživou finanční situací časopisu Psí sporty, se výbor rozhodl podpořit nakladatelství  
částkou ve výši 3.333,- Kč. Částka byla zaslána na transparentní účet založený za tímto účelem. 
Ze stejných důvodů se výbor rozhodl zakoupit za výhodné ceny knihy nakladatelství Plot, zaměře-
né na kynologii jako ceny na klubové akce.


Zápis výborem schválen: 4. května 2020
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