
BORDER COLLIE CLUB CZECH 
REPUBLIC 

Zápis z  jednání výboru BCCCZ  č. 75 za období prosinec 2021 - březen 
2022 

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; Karolina Koucká, Mgr. Petra Novotná 
Zapisovatel: Ing. Radka Kolečková 
Forma jednání: e-mailová korespondence


Sport a výstavy 
1. V lednu se konala bonitace v Praze, posuzovatelem byl pan Milan Krinke.  Zúčastnilo se 52, z toho 

neuchovněných jedinců bylo 8 , z rebonitovaných uspělo 2/neuspělo 2.

2. Výbor schválil podporu MR BOC v agility, a to v rozsahu 4 sad pohárů a drobných cen pro 

všechny “čisté běhy”.

3. Výbor zaslal stížnost ke jmenování rozhodčí paní Renaty Cepkové, která požádala o rozšíření 

kvalifikace spolek BCCCZ, a které bylo schváleno, pokud budou splněny podmínky dané klubem. 
Přestože podmínky nebyly ze strany paní Cepkové splněny, byla ČMKU jmenována rozhodčím. 
Výbor proto požadoval vysvětlení, jak k tomuto pochybení došlo a zda je k podmínkám klubu 
přihlíženo. Dále výbor požadoval revokování udělení aprobace pro BOC, rozhodčí pro nesplnění 
stanovených podmínek a informaci o  přijatých opatřeních k zamezení pochybení v budoucnu. Ze 
strany ČMKU klub obdržel pouze částečnou odpověď, která nedostačuje pro vysvětlení vzniklé 
situace. Stížnost byla znovu urgována, ale dosud je bez vyjádření.


4. Od 1.4.2022 bylo spuštěno přihlašování na Klubovou výstavu v Litoměřicích, která se bude konat 
4.6.2022.


Chov 
5. Výbor řešil pravděpodobný opakovaný vrh feny ve stejném kalendářním roce tj. v roce 2021 u 

MVDr. Bojkové. Chovatelku požádal vyjádření k porušení Chovatelského a zápisniho řádu BCCCZ 
čl. 7 bod 2.. Tento bod stanovuje, že fena může mít v kalendářním roce pouze jeden vrh. Fena Pita 
Slezský hrádek Z reg./BOC/11078/18/20 byla nakryta psem Sabshai Ricco (ISDS 361616)/ PL. 
Krytí proběhlo dne 28.10.2021, a to i přesto, že již v roce 2021 měla vrh o sedmi štěňatech (nar. 
dne 25.3.21). Očekávané narození druhého vrhu bylo tedy v rámci roku 2021. MVDr. Bojková 
neumožnila výboru kontrolu březí feny s odvoláním na řády BCCCZ a svou nepřítomnost v ČR ani 
nedoložila důkazy, ke kterým byla vyzvána, aby dokázala datum narození vrhu v roce 2022. 
Vzhledem k dlouhodobému bezproblémovému chovu a rozsáhlému vysvětlení situace MVDr. 
Bojkovou se výbor rozhodl nečinit žádné další kroky a tuto kauzu ukončil doporučením, aby se 
chovatelka napříště vyvarovala hraničních termínů vrhů.


6. S ohledem na podezření oftalmologického onemocnění u feny Niké Slezský hrádek CMKU/BOC/
8929/16/18, majitelky paní MVDr. Bojkové, požadoval výbor vyšetření feny, a to oftalmologem 
MVDr. Beránkem. Vyšetření bylo provedeno bezplatně s negativním výsledkem, Fena je nadále 
chovná a spolek BCCCZ uhradil chovatelce cestovné za účelem vyšetření.


7. Výbor řešil opakovaný vrh feny ve stejném kalendářním roce u chovatelky paní Kynclové. Fena 
Bbecca Gulden Land CMKU/BOC/9863/16/20 byla nakryta 18.10.2021 psem Epic Flier Fast and 
Foolish, přestože měla v roce 2021 vrh o pěti štěňatech (nar. dne 9.2.2021). Výbor zohlednil 
vysvětlující vyjádření chovatelky a usnesl se na závěru, že pro výše uvedenou fenu nebude 
povolen vrh v roce 2022 a na vícenákladech ve výši 1000 Kč. 


8. Vzhledem k hrubému porušení zápisního řádu a etiky chovatele, se výbor shodl na doživotním 
odebrání chovnosti feny Olivia Želečský hrádek, CMKU/BOC/10753/17/2015/16. Na feně jsou 
produkována štěňata, která nesplňují podmínky pro vystavení průkazu původu. Chovatelka 
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neprojevila žádné kroky k nápravě vzniklé situace. Toto je naprosto neslučitelné s etikou řádného 
chovatele, O rozhodnutí byl zároveň informován jak ČMKU, tak KCHMPP.


9. Ze stejného důvodu byla odebrána chovnost feně Oxy Želečský hrádek CMKU/BOC/10755/17/19, 
Na feně produkovala opakovaně chovatelka paní Schindlerová štěňata, která nesplňují podmínky 
pro vystavení průkazu původu.


10.Výbor vyhověl odvoláním proti výsledku bonitace  u jedinců:  Butterfly de Bumerin, CMKU/BOC/
13587/20, Archibald Crazy destiny CMKU/BOC/13962/20, Gwendoline Storytelling, CMKU/BOC/
12935/19, Iyrai z Temného hvozdu, CMK/BOC/12997/19, About Aspen Veselý ocas CMKU/BOC/
12217/18/22, Brigitte Inessy, CMKU/BOC/11811/18/22.


11.Vzhledem k opakovaným stížnostem na chovatelský servis paní Kovárnové, ch. st. Wendaja,   
výbor zaslal chovatelce výzvu k neprodlené nápravě a vydání PP štěňatům a zároveň udělil 
vícenáklady ve výši 2.000 Kč.


12. Na základě žádosti majitelky paní Slávky Duplákové ze Slovenska, bude umožněna bonitace pod 
klubem u psa Angel In your shadow I can shine,.


Klub 
13.Výbor obdržel žádost sl. Marešové k využívání fotografií jedinců z bonitací pro vedení databáze 

chovných psů. Klub disponuje autorskými právy k těmto fotografiím a souhlasem s jejich 
zveřejněním, nikoliv však souhlasem k jejich předávání třetím osobám. Žádosti proto nebylo 
možné vyhovět. Dalším podpůrným argumentem je, že klub eviduje vlastní databázi chovných 
jedinců, kterou průběžně doplňuje a rozvíjí, jednalo by se tedy o duplicitní vedení většiny dat bez 
výrazné přidané hodnoty. 


14.Výbor odsouhlasil příspěvek na podporu ukrajinských chovatelů a útulku, kdy zakoupil 20 pytlů 
granulí.  Společnost JK Animals přidala v rámci akce stejný počet krmiva a realizovala dopravu na 
Ukrajinu.


15.Se společností Aktivní zvíře byla realizována soutěž o 5 cen balení Geloren XL pro aktivního 
seniora. Soutěž proběhla v prosinci 2021 na Facebooku.


16. Výbor odsouhlasil převod výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období na účet 
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.


17. Dne 20.3. se konala členská schůze v Praze v Jinonicích. Vzhledem k diskuzím na sociálních 
sítích ohledně nastavení podmínek pro bonitování psů a fen, byla očekávána velká účast členů a 
přednesení případných návrhů změn. Bohužel byl celkový počet účastníků 13 členů, včetně 
organizátorů tj. výboru. Kromě vyjímek si členové nedojeli ani pro poháry za Klubové vítěze. 


18. Zástupci spolku BCCCZ se 26.3.2002 zúčastnili valné hromady ČMKU, kde vznesli své 
připomínky. Zápis s bližšími informacemi od M. Paulino je k dispozici na webu BCCCZ.


Zápis výborem schválen:25.4.2022
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