
Zápis výboru č. 40 z mimořádného jednání výboru v prosinci

Jednání proběhlo formou emailové korespondence

Zúčastnili se členové výboru: S. Balogová, I. Morávková, M. Švarcová, J. Janků, pro nemoc
omluvena L. Svobodová

Na vědomí předloženo Kontrolní revizní komisi 

Výbor klubu BCCCZ obdržel od Státní veterinární správy Předání zjištění o kontrole 
podnikatelky Ing. Lenky Kernerové. Z této kontroly vyplývá, že paní Kernerová opakovaně 
odchovala několik vrhů štěňat - BOC bez PP. 

Paní Kernerová je nejen členkou BCCCZ, ale i členkou Kontrolní a revizní komise klubu a tímto 
svým chováním hrubě porušila řády klubu (viz níže), chovatelský řád ČMKU, FCI atd. 

Výbor vzhledem k opakovanému odchovávání štěňat bez PP na chovných i nechovných 
fenách BOC, požaduje  okamžité odstoupení Lenky Kernerové z funkce člena KRK 

Dále výbor podmínečně vyloučil paní Kernerovou z řad členů BCCCZ a  tímto podává návrh 
k projednání na členské schůzi na vyloučení Lenky Kernerové z klubu BCCCZ. 

Dne 11. prosince 2014

Příloha č. 1  - Vyjádření od Státní veterinární správy o kontrole podnikatelky L. Kernerové na 
základě podnětu. (přiložena celá příloha SVS s vyjádřením) 

Citace z nedodržených ustanovení  řádů BCCCZ, ČMKU, FCI 

1.      MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. 

- Obchodníky se psy a množiteli jsou shledávány osoby soustředící se na nákup a 
prodej psů za účelem ekonomického zisku, které neberou dostatečné ohledy na 
blaho každého jednotlivého psa. Obchodníci se psy a množitelé mají zakázáno 
chovat pod patronací člena nebo smluvního partnera FCI. 

2.      STANOVY KLUBU BCCCZ 

- podporovat a propagovat kvalitu chovu čistokrevných border kolií … 

18. KRK se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými 
stanovami klubu a usneseními členské schůze. 

3.      CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD 

3. Chov je veden v souladu s předpisy Mezinárodní kynologické federace (dále jen 
"FCI"), ČMKU a se závaznými právními předpisy platnými v České republice, 
zejména se zákonem č. 87/1987 Sb. "O veterinární péči" v platném znění a se 
zákonem č. 246/1992 Sb. "Na ochranu zvířat proti týrání" v platném znění. Výbor 
Klubu může k těmto předpisům vydat vlastní výklad či komentář, který je pak pro 
členy Klubu závazný. 



4. Chovatelský řád vytváří předpoklady k trvalému zvyšování úrovně chovatelské 
práce ve smyslu standardu FCI č. 297 z 8. 9. 1988 s důrazem na kontrolu zdraví a 
dědičnosti zdraví. 

Článek 2 - Chov a jeho řízení 

1. Cílem Klubu je chov čistokrevných psů, při zachování biologického zdraví 
každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno 
border kolie. Chovem se rozumí cílevědomá čistokrevná plemenitba nebo 
cílevědomé křížení (ve smyslu předpisů FCI) respektující především zásady 
genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). 

2. Základní chovatelské a etické zásady jsou formulovány v Etickém kodexu Klubu 

16. Chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince se nesmí podílet na produkci 
štěňat bez průkazu původu, a to jakéhokoliv plemene. Porušení této zásady je 
považováno za neslučitelné s členstvím v Klubu. Výjimku lze povolit jen v 
případech hodných zvláštního zřetele, např. tehdy, když se chovatel ujme březí 
feny z útulku. 

Článek 14 - Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro každého majitele jedince plemene 
border kolie, který je zapsán v PK ČMKU. 

2. Výjimky může v odůvodněných případech schválit výbor Klubu. 

3. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu se člen BCCCZ vystavuje 
kárnému řízení. Přestupky proti tomuto řádu řeší výbor Klubu. 

4.      Etický kodex BCCCZ 

         1. Poslání a cíle klubu uvedené ve stanovách by měl každý člen klubu přijmout 
za vlastní a měl by se snažit je co nejlépe naplňovat. 

3. Chov má být veden v souladu s Chovatelským a zápisním řádem ČMKU. 

5. Cílem jakéhokoliv spojení dvou chovných jedinců má být zlepšování úrovně 
chovu v souladu se standardem a podporou specifických vlastností BOC

6. Majitel psa či feny nesmí vědomě produkovat štěňata bez průkazu původu. 


