Zápis z členské schůze BCCCZ konané v Brně dne 07.08.2010
Počet přítomných členů BCCCZ (dále jen „klub“) dle prezenční listiny: 35 (tj. 35 hlasů)
Schůzi řídil předseda klubu R. Loučka. V úvodu předložil členské schůzi ke schválení návrh
programu členské schůze s následujícími body:
- 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)
- Doplňující volby
- 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
- Schvalování návrhu výboru na čestné členy
- Poděkování sponzorům klubu
- Diskuze
- Usnesení
- Závěr
1. Program schůze - schválen jednohlasně.
2. Volba orgánů členské schůze - všichni schváleni jednohlasně
Návrhové komise: Václav Mazánek, Petr Burdík
Mandátová komise: Michal Krejčí, Ivo Bartek
Ověřovatel zápisu: Daniela Rajová
Zapisovatel: Petr Burdík
3. Zprávy referentů – schůze vzala na vědomí, viz přílohy
4. Doplňující volby
Hlasování zda veřejné nebo tajné - všichni pro veřejné (2 se zdrželi)
Zvolena byla Hana Sklenaříková (Zlín). Bude zastávat funkci hospodáře.
Účetní záležitosti budou svěřeny Radaně Píšťkové (za honoráře).

5. Úprava stanov – všichni pro, 2 se zdrželi (u MV zařídí B. Šimek)
6. Plán akcí na rok 2011
- Mistrovství BCCCZ v agility svěřeno J. Smočkovi a M. Veškebové, uskuteční se v autokempu
Rozkoš (Česká Skalice) 11.-12.6.2011
- Prostory pro jarní bonitaci nabídla Soňa Klímová na zámku v Kvasinách (podhůří Orlických
hor)
- Dny BOC budou ve Zbraslavi u Brna
- Bylo by dobré uspořádat Setkání majitelů BOC s programem (hry, semináře). Klub podpoří
finančně. Je jen nutné říci kdy (víkend, i třeba týden) a kde – nabídněte.
- Výbor očekává i nabídky na další akce
7. Klubové WEB stránky a databáze - představil P. Burdík
V nejbližších dnech se objeví na internetu: www.bcccz.cz (databaze.bcccz.cz)
8. Řešení přestupků proti řádům klubu – plně v kompetenci výboru, kárný řád byl zrušen
9. Šampión výkonu BCCCZ, Šampión pasení BCCCZ – bude platit po schválení výboru, a to i
zpětně za získané výsledky v minulých letech
10. Předání pohárů klubovým šampiónům – 1 pes a 6 fen - gratulujeme
11. Návrh výboru na čestné členy - schválen
čestné členství získali Michal Krejčí (všichni pro, 1 se zdržel), Ivo Bartek (všichni pro, 1 se
zdržel), Nikol Hanačíková (všichni pro, 1 se zdržela)
12. Poděkování sponzorům klubu – především těm, kteří v roce 2010 sponzorovali akce BCCCZ:
Dibaq, a.s. (Fitmin), Pes přítel člověka (mediální partner), Psí sporty, Planeta zvířat, All4dogz
(Bergmanová, bonitace), StudioRen, s.r.o. (foto), ABRUS pohár, Bauer poháry, Panda Plus, Pro
Plan, Candy.
13. Diskuse
- Nikol Hanačíková referovala o tom, jak hodnotil úroveň českého chovu Robert Tunnicliff z UK,
který posuzoval na klubové výstavě.
- Nikol Hanačíková tlumočila výzvu Roberta Tunnicliffa na podporu výzkumu genetických testů
na epilepsii (oficiální žádost o spolupráci bude klubu zaslána).
- Eva Chmelíková přislíbila pomoc poradkyni chovu a webmasterovi s informovaností členů
především ohledně nemocí
- info: Sandra Lefnerová přebírá od B. Šimka agendu klubových předmětů.

Usnesení členské schůze BCCCZ, konané dne 7.08.2010 v Brně
A, Členská schůze schvaluje:
a. zvolení Hany Sklenaříkové do funkce hospodáře ve výboru BCCCZ,
b. svěření agendy účetnictví Radaně Píštkové (profesionálně, za honorář),
c. úpravu stanov dle návrhu (viz příloha 8),
d. čestné členství pro Michala Krejčího, Ivo Bartka a Nikol Hanačíkovou.
B, Členská schůze bere na vědomí:
a, zprávy referentů (viz přílohy 1-7),
b, návrhy plánu akcí na rok 2011,
c, informaci P. Burdíka o práci na nové databázi BCCCZ a WEB stránek,
d, předání pohárů klubovým šampiónům,
e, poděkování sponzorům.
Přílohy:
1. Zpráva předseda klubu (R. Loučka)
2. Zpráva Kontrolní a revizní komise (S. Sochorová)
3. Zpráva jednatele klubu o členských záležitostech (B. Šimek)
4. Zpráva jednatele klubu o sportovních a pracovních aktivitách (B. Šimek)
5. Zpráva poradce chovu (M. Švarcová)
6. Zpráva o hospodaření a evidenci členů (P. Pasler)
7. Zpráva týkající se výstav (H. Půlpánová)
8. Stanovy

Přílohy:
1. Zpráva předsedy klubu (R. Loučka)
Výsledky práce výboru jsou v zápisech č. 11 až 14, zvětší části je připraven i zápis 15, každé 2
měsíce mnoho novinek. Dovolím si některé připomenout (hlavně to, co se podařilo):
1. Standard – podařilo se na ČMKU prosadit schválení přesného překladu standardu border
collie
2. Setkání posuzovatelů BOC do 3 týdnů po schválení standardu, přítomno 12 rozhodčích,
tedy více než polovina (při bonitaci ve Dvoře Králové)
3. ZReg na ZReg - podařilo se na ČMKU prosadit schválení
4. Nová smlouva s ČMKU – mnoho úprav
5. Ujednocení evidence barev (pořádek v barvách u ČMKU)
6. Změny klubových poplatků (členové výrazněji zvýhodněni)
7. Upraveny pracovní certifikáty (několik jednání s ČMKU)
8. Dopracovány návrhy na Klubové šampiony práce a pasení (výsledky budou platit i
zpětně)
9. Zpracovány seznamy všech šampionů (budou uveřejněny na WEB stránkách). Máme
seznam šampiónů ČMKU Z 9.2.2010. Titul Grand Šampión získali 2 jedinci, Inter Šampión
12 jedinců, Šampión ČR 57 jedinců a Junior Šampión ČR 52 jedinců.
10. Zpracovány polopatické návody jak chovat (jsou uveřejněny na WEB stránkách)
11. Zrušení kárného řádu (ani ČMKU již kárný řád nemá)
12. Mistrovství BOC v obedience (nově), bohužel m. v agility se v r. 2010 neuskuteční)
13. Jednání s ČKS (BCCCZ není členem, tudíž ČKS na jeho akce rozhodčí nedeleguje)
14. Sehnání několika sponzorů (významné, sponzorům děkujeme)
15. Obnova zpravodaje Borderholic – podařilo se, připravuje se další číslo a také základní
zpravodaj s hlavními informacemi, který bude dostávat každý zájemce o členství, resp.
majitelé štěňat, kterým to zařídí chovatel, člen klubu
16. Aktualizace WEBu – probíhá, zajišťuje R. Loučka
17. Nový WEB a DB – zpracoval Petr Burdík, děkujeme i Monice Šnajdárkové, která mu
pomáhala (škoda, že práce trvala tak dlouho, oproti předpokladům na tom bylo ale
mnohem více práce).
18. Povinné DNA testy na CEA pro krytí. Záležitost, která se ukazuje jako velmi prospěšná.
Oproti jiným ovčáckým plemenům, kteří povinnost testací na CEA nemají, vycházejí
statistiky počtu přenašečů podstatně příznivěji pro BOC.
19. Zaměření na nemoci – klub bude mnohem více nemoci sledovat. Podporovat bude
zejména informovanost o nich a také testování DNA pro všechny zatím známě nemoci. Je
to úžasná možnost eliminace nemocí v chovu. BOC jsou v tomto ohledu asi
nejpropracovanějším plemenem.
Plány:
1. Co nejdříve sestavit tzv. nulté číslo BH se základními informacemi.
2. Doladit WEB a DB – info hlavně o nemocech (překlady zajímavých info ze světa).

3. Setkání členů klubu (víkend nebo i celý týden, každý den program, semináře – pozvání
odborníků, peníze na to jsou).
4. Další bonitace – nabízí se zámek Kvasiny (Klímová).
5. Příspěvek BCCCZ na DNA testy (CEA, MDR1, TNS, NCL, HM), případně další příspěvek i za
to, že majitel psa poslal poradci chovu BCCCZ výsledek Carrier nebo Affected.
6. Uznání testů u více laboratoří.
7. Elektronická databáze členů a rozesílání informací.
8. Info i o novinkách na WEBu dle seznamu zájemců.
9. Změna vnímání klubu – na základě stejného zájmu (i aktivity s BOC, přátelská setkání, ne
jenom z důvodu chovu).
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2. Zpráva Kontrolní a revizní komise (S. Sochorová)

ZPRÁVA
kontrolní a revizní komise BCCCZ
určená členské schůzi BCCCZ konané dne 07.08.2010 v Brně

Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“) klubu BCCCZ (dále jen „klub“), která byla zvolena 29.
11. 2009 na výroční členské schůzi v Brně, pracuje ve složení: Simona Sochorová - předsedkyně
KRK, Blanka Malinská - člen KRK, Petra Opočenská - člen KRK.
KRK prováděla svou kontrolní činnost v souladu s platnými stanovami klubu, vnitřními
normami klubu a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
KRK klubu se během svého dosavadního působení ve funkci zabývala těmito záležitostmi:
1) hospodaření klubu za účetní rok 2009 (kontroly hospodaření klubu se zúčastnila Simona
Sochorová, Blanka Malinská a Ing. Pavel Pasler - hospodář klubu)
KRK provedla v rámci svých možností a schopností kontrolu hospodaření klubu, při které
vycházela z předložených účetních dokladů. KRK konstatuje, že neshledala žádné nesrovnalosti v
hospodaření klubu.
Podněty a návrhy ke zlepšení přehlednosti vyúčtování akcí BCCCZ přednese KRK výboru klubu na
výborové schůzi.

2) dodržování platných stanov a řádů klubu
V roce 2010 byla KRK vyzvána k přezkoumání rozhodnutí výboru klubu v kauze porušení
Chovatelského a zápisního řádu klubu ze strany chovatelky Evy Novákové a majitelky krycího psa
Ing. Evy Linkové. Na základě předložených faktů dospěla KRK k závěru, že při řešení této kauzy
nedošlo k žádnému pochybení ze strany klubu.

V Praze dne 3. srpna 2010
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3. Zpráva jednatele klubu o členských záležitostech (B. Šimek)
Veškerou agendu týkající se evidence členů převzal hospodář P. Pasler (důvod: kontrola
přihlášky členství v klubu s placením členských příspěvků).
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4. Zpráva jednatele klubu o sportovních a pracovních aktivitách (B. Šimek)
V roce 2009 uspořádal klub kromě dvou výstav a tří bonitací celkem 11 sportovních akcí. Patřilo
mezi ně i MR BOC v agility, Otevřené mistrovství BCCCZ ve flyballu a Mistrovství BCCCZ ve
výkonu. Klub tedy uspořádal celkem 8 akcí pasení ovcí v Collecting stylu a několik našich členů
(Loučka, Šimek, Koško, Vostřez) se opět podílelo i na pořádání zkoušek a soutěží v Tradičním
stylu, který je určen pro jiná plemena než border kolie a australské kelpie. V loňském roce
dokonce proběhlo i historicky první mistrovství ČR v pasení pořádané pro jiná. Pro zajímavost
uvádím, že se ho zůčastnily bearded collie, krátkosrsté kolie a několik welsh corgi pembroke i
cardigan.
Kalendář akcí na rok 2010 obsahuje celkem 13 sportovních akcí pořádaných pod hlavičkou
BCCCZ. Vzhledem k tomu, že v zimě výbor BCCCZ rozhodl o tom, že se letos nebude konat MR
BOC v agility to znamená, že letos se uskutečnilo a uskuteční o tři akce se zkouškami a
soutěžemi v pasení víc. Je to především proto, že vzrůstá počet majitelů border kolií, kteří se o
pasení skutečně zajímají a se svými psy ho chtějí vyzkoušet. Členové výboru BCCCZ, kteří jsou
zároveň členy české komise pro pasení, se proto snaží získávat další majitele ovcí, kteří jsou
ochotni pořádat tréninky pasení a uspořádat na svých pastvinách i soutěže.

Už tradičně se akce i samostatné tréninky pasení ovcí pořádají v Libhošti, v Budišově nad
Budišovkou, v Helvíkovicích, v Podkosti, v Sekerkových Loučkách a Dlouhé Stropnici. Vloni
k těmto místům přibyl Vysoký Újezd a letos Běleč nad Orlicí.
Zájemce o pasení chci upozornit, že každoročně pořádáme školení rozhodčích a instruktorů
pasení pod vedením velice kvalitních zahraničních trenérů. Seznam instruktorů, s kterými je
možné domluvit se i na individuálních trénincích, je na webu BCCCZ v sekci pasení.
Letos poprvé se spolu s Mistrovstvím BCCCZ ve výkonu uskuteční také mistrovství v obedienci a
tuto novou aktivitu velice vítáme. V souvislosti s touto disciplínou je třeba znovu zdůraznit, že
BCCCZ pořádá své akce v souladu s řády a předpisy ČMKU a FCI, takže s výjimkou pasení a
flyballu se všech našich akcí mohou účastnit pouze border kolie s průkazem původu FCI.
S potěšením jsme přivítali informaci, že v roce 2011 proběhne opět na Rozkoši další ročník MR
BOC v agility, což je jistě dobrá zpráva pro všechny agiliťáky. Akci zajistí tým lidí, kteří mistrovství
pořádali i v minulých letech.

Bořivoj Šimek
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5. Zpráva poradce chovu (M. Švarcová)
Zpráva poradkyně chovu za rok 2009
Do uzávěrky tohoto Borderholicu 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, 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.
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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. Zpráva o hospodaření a evidenci členů (P. Pasler)
Počet členů vzrostl ve srovnání s rokem 2009 o jednu třetinu, průběžně máme 225 členů.
Hospodaření není vyrovnané, každým rokem přibývají na účtu peníze. Je nutné to řešit.
Výbor podal návrhy a bude se jimi dále zabývat.
Pavel Pasler
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. Zpráva týkající se výstav (H. Půlpánová)
2.5. Speciální výstava BOC – Opatovice nad Labem (posuzovala Susanne Naprawnik – Rakousko)
Celkem bylo přihlášeno 76 border kolií, z toho 37 psů a 39

7..8. Klubová výstava Brno (posuzovali M. Krinke a Bob Tunnicliff)
Posuzováno byly sto třicet border kolií. Posuzovali dva rozhodčí ve dvou kruzích: Robert
Tunnicliff z Velké Británie třídy mladých, střední, otevřenou, pracovní a vítězů, Milan Krinke třídy
puppy, dorostu, veteránů a čestnou. Zvláště u výstavního kruhu, kde posuzoval Robert
Tunnicliff, který je předsedou jednoho z šesti klubů chovatelů border kolií ve Velké Británii, bylo
stále plno. Všichni byli zvědavi, na co se zaměřuje, čemu dává přednost a co negativně
postihuje. Věnoval se posuzování velmi důsledně, pečlivě psy i feny prohlížel, zvláště se
zaměřoval na pohyb. Mezi nejlepší jedince se dostaly i border kolie zjevně ve stádiu línání, pro
rozhodčího byla důležitější stavba jejich kostry, povaha a samozřejmě pohyb. V závěru český
chov pochválil, více se mu líbily feny, i když na vítěze výstavy pasoval psa. Máme prý hodně
pěkných border kolií, ale také dost jich je příliš těžkého typu – takové v jejich anglickém klubu
rozhodně nepreferují.

Vše proběhlo hladce.

V příštím roce 2011 bude Klubová výstava ve Zbraslavi u Brna (24.-25.9.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8. Stanovy
Úprava stanov klubu
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:

STANOVY KLUBU BCCCZ
PREAMBULE
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 collií (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, Na záhonech 54, 141 00 Praha 4
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.
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 BOC. 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.
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.
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.
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.
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,

-

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.
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