
Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 65 

 
Jednání proběhla v období březen 2019 až květen	
 2019 formou e-mailové korespondence	
 
Předsedající: Radko Loučka 
Zapisovatel: Anna Hrochová 
 
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK 
	
 

A. Sport a výstavy 
1. Spolek pasení CZ (SPCZ) zaplatil členství v BCCCZ a následně oznámil výboru BCCCZ své 

rozhodnutí zrušit zastřešení KJ a uchýlit se pod BCCCZ. Výbor vzal tuto skutečnost na 
vědomí.  Tím se SPCZ stal členem BCCCZ jako právnická osoba.	

2. V březnu proběhlo M BCCCZ v canicrossu a koloběžce. Děkujeme pořadatelům 
www.běhejsepsem.cz za hladký průběh události.	

3. Ve dnech 10.-12. 5. 2019 proběhlo v Tošovicích 19. Mistrovství České republiky border 
kolií v agility 2019. Jeho součástí bylo i Mistrovství BCCCZ. Děkujeme pořadatelům 
v čele s Terezou Kaniovou za hladký průběh události.	

4. Dne 19. 5. se uskutečnilo po roční pauze M BCCCZ ve výkonu v Praze Jinonicích 
v pořadatelství ZKO Jinonice. Děkujeme pořadatelům za pohodový průběh akce a 
závodníkům za jejich účast i výkony. 	

5. Taktéž po pauze proběhlo M BCCCZ ve flyballu v Prostějově v pořadatelství S. Koubkové. 
I zde je nutno poděkovat za pohodový průběh události.	

6. Dne 4. května se uskutečnila Klubová výstava bez KV v Litoměřicích s rozhodčími Ianem 
Wiltshirem a Lenkou Klímovou. Děkujeme pořadatelům i pomocníkům.	

	
	
	

B. Chov	
1. Členská schůze odhlasovala přechodné období pro zavedení povinných genetických 

profilů. Od 18.3.2019 do termínu příští členské schůze bude proto Spolek BCCCZ 
vyplácet 200,- Kč za zaslaný kvalitní sken genetického profilu border kolie s PP FCI 
registrované pod ČMKU na území České republiky, který byl vyhotoven dle ISAG. 
Formulář musí být z akreditované laboratoře a musí obsahovat nezbytné iniciály psa 
(jméno, číslo zápisu). Tato výhoda zahrnuje i genetické profily vyhotovené ještě před 
vyhlášením přechodného období, nárok na finanční výhodu budou mít tedy i ti 
majitelé BOC, kteří testovali své psy dobrovolně již v minulosti. Zvýhodnění platí i pro 
nečleny BCCCZ.	

Na příští členské schůzi proběhne hlasování o povinnosti předložit genetický profil psa při 
bonitaci, případným odsouhlasením tohoto návrhu skončí vyplácení příspěvku na 
uvedený test. 



2. Výbor BCCCZ udělil napomenutí A. Mahdalové a J. Janků za špatný postup při krytí bez 
vydaného krycího listu. O KL bylo zažádáno v pozdním termínu, kdy ani při okamžitém 
vystavení a řádném doručení by nedošel včas. Žádost navíc nebyla na urgentní KL. Obě 
majitelky porušily svým jednáním chovatelský řád.	

3. Výbor projednal přestupek proti řádu BCCCZ chovatelky S. Pavlové (neplánované krytí 
a zároveň třetí opakované spojení jednoho páru). Výbor rozhodl přiklonit se k 
možnosti vydání PP, avšak za podmínky zaplacení poplatku za vícenáklady, který činí v 
tomto případě 2 000 Kč za PP jednoho štěněte, na účet BCCCZ. Další nezbytnou 
podmínkou jsou testy parentity celého vrhu a úhrada urgentního vydání KL.  
Chovatelka byla o rozhodnutí výboru informována.	

 
C. Klub	
1. Výbor BCCCZ obdržel žádost  o potvrzení rozšíření kvalifikace rozhodčího pro 

posuzování exteriéru psů plemene border kolie od rozhodčího Milana Plundry. Výbor 
žádost schválil za podmínky hospitace na výstavě pořádané BCCCZ, hospitace na 
bonitaci BCCCZ a hospitace na CAC výstavě u vybraných rozhodčích (M. Krinke, A. 
Grygarová).	

2. Valná hromada ČMKU přijala 16. března oficiálně BCCCZ za řádného člena ČMKU. 
Klubu bylo přiděleno evidenční číslo 1094.	

 
 

 
D. Usnesení 
1. Výbor vzal na vědomí, že SPCZ zaplatil členství v BCCCZ. Tím se stal členem BCCCZ jako 

právnická osoba.	
2. Výbor udělil napomenutí J. Janků a A. Mahdalové za špatný postup při krytí bez 

vydaného krycího listu.	
3. Chovatelce S. Pavlové výbor stanovil podmínky pro možnost vydání PP za neplánované 

krytí a zároveň třetí opakované spojení jednoho páru.	
4. Výbor schválil žádost o potvrzení rozšíření kvalifikace rozhodčího Milana Plundry.	
 

 
Zápis výborem schválen: 7. 7. 2019 	


