
Zápis z členské schůze BCCCZ konané v Brně dne 05.08.2006 
 

Počet přítomných členů BCCCZ (dále jen „klub“): 29 (tj. 29 hlasů) 
Předseda klubu předložil členské schůzi ke schválení Program členské schůze s následujícími 
body: 
- Úvod                                                                             
- Volba  orgánů ČS 
- Zpráva jednatele klubu                            
- Zpráva o hospodaření klubu za r. 2005                                                            
- Zpráva poradce chovu    
- Zpráva Kontrolní a revizní komise klubu 
- Předání titulu Klubový šampión                                   
- Diskuse 
- Závěr 
 
ad1) Úvod 
Předseda klubu, který zároveň řídil jednání členské schůze přivítal účastníky členské schůze  
ad 2) Volba orgánů ČS 
Předseda klubu, řídící členskou schůzi, předložil členské schůzi níže uvedené návrhy na 
složení komisí: 
Návrhová komise ve složení: Stanislava Balogová, Iveta Matzenauerová, 

Hlasování: 29 hlasů bylo pro, 0 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti 
Mandátová komise ve složení: Lenka Cábová, Šárka Seemannová 

Hlasování: 29 hlasů bylo pro, 0 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti 
Zapisovatel: Lenka Vojtěchová 

Hlasování: 29 hlasů bylo pro, 0 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti 
Ověřovatel zápisu: Tomáš Lerl 
                        Hlasování: 29 hlasů bylo pro, 0 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti 
ad 3) Zpráva jednatele klubu 
Zprávu, kterou přednesla jednatelka klubu Šárka Barcalová, se zabývala členskou základnou 
klubu. Počet členů klubu je 150, což představuje s ohledem na předchozí roky stabilní stav. 
Zprávu jednatelky doplnil předseda klubu Michal Krejčí, který upozornil na skutečnost, že je 
sice stabilní počet členů klubu, ale jednotliví členové se během jednotlivých let výrazně 
mění. V důsledku této skutečnosti připravuje výbor klubu změnu „členské politiky“ klubu, a 
to zejména zavedením nových a „posílením“ stávajících klubových výhod pro členy. 
 ad 4) Zpráva o hospodaření klubu za r. 2005 
Zprávu za nepřítomnou a omluvenou hospodářku klubu Radanu Píšťkovou přednesl 
předseda klubu. Zpráva obsahovala informaci o konkrétním stavu financí k 31.12.2005: 
hotovost ve výši 20.606,00 CZK a 436,00 EUR, zůstatek na běžném účtu ve výši 110.838,65 
CZK. 
Aktuální stav finančních prostředků klubu k 30.06.2006 činí celkem 146.336,73 CZK. 
ad 5) Zpráva poradce chovu 
Zprávu přednesla poradkyně chovu Nikol Hanačíková, která seznámila členskou schůzi se 
současným stavem plemene, a to včetně předložené statistiky. 
Samostatnou část zprávy tvořilo upozornění, že na základě rozhodnutí výboru klubu ze dne 
12.2.2006 vstoupí k 01.01.2007 v účinnost povinnost chovatelů zajistit vyšetření CEA štěňat. 



V důsledku nedodržení takto stanovené povinnosti nebudou chovatelům vydány PP. Zpráva 
je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
ad 6) Zpráva kontrolní a revizní komise 
Zprávu KRK přednesl Tomáš Lerl. Zpráva KRK je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
ad) 7 Předávání titulu Klubový šampión 
Titul Klubový šampión byl předán předsedou klubu ve spolupráci s poradcem chovu 
majitelům následujících jedinců BC: 
Dwarf Tiny z Černobílých 
Dart Darley Arabian 
Azer Meg Bor 
Berry Blue Foxy Fox 
Elegance Sun Black Chevers 
Dream of Kintyre Diamond Rose 
Ghost of Pinewood Country 
ad 8) Diskuse 
Genetické vyšetření CEA u jedinců, kteří v minulosti již takto vyšetřeni byli (Stanislav Mašek) 
jedinci, kteří v minulosti byli vyšetřeni na CEA (bude se nejčastěji jednat o importovaná 
zvířata) nemusí být opakovaně vyšetřeni za předpokladu, že tato skutečnost bude klubu 
řádně a prokazatelně doložena. Stejný režim se vztahuje na štěňata pocházející z vrhů, 
takovýchto rodičů. 
Hromadné DNA testy (Nikol Hanačíková) 
připravuje poradce chovu na říjen - listopad 2006, více informací na nikol@bcccz.cz 
Zápis výsledků testů DNA do rodokmenu (Helena Půlpánová) 
návrh jednotné vedení databáze vyšetření DNA, a to včetně zápisu výsledku vyšetření do 
jednotlivých rodokmenů. 
Databáze chovných jedinců plemene BC (Marcela Polášková, Lenka Cábová) 
výše uvedené, jako správce databáze, seznámily členskou schůzi se skutečností, že 
jmenovaná databáze byla v souvislosti s „diskusí“ na členské schůzi konané dne 06.08.2005 
založena a setkala se s velkým zájmem členů. Správce postupně za provozu databázi dotváří 
a průběžně aktualizuje. 
Jedinci BC registrovaní u ISDS (Marcela Polášková) 
na správce registru se opakovaně obracejí vlastníci BC, jejichž zvířata jsou registrována 
u ISDS a narozena na území ČR (chov p. Hrdlička) a chtějí své jedince zaregistrovat do 
předmětné databáze. Odpověď: (N. Hanačíková, M. Krejčí) pokud se nejedná o jedince 
registrovaného u ISDS a zároveň narozeného na území UK (tzn. přeregistrované jedince) je 
zápis do plemenné knihy ČMKU vyloučen a z pohledu chovných podmínek ČMKU 
a BCCCZ se jedná o jedince „bez PP“ 
Výsledky z výstav nižšího stupně (dotaz z pléna) 
vlastník nejmenované BC vyjádřil nesouhlas, že www stránky klubu neuvádějí výsledky výstav 
nižšího stupně, a to i přesto, že se v konkrétním případě jednalo o velmi významný úspěch BC 
a v důsledku toho rovněž i došlo k výrazné prezentaci plemene BC mezi laickou veřejností. 
Odpověď (M. Krejčí, T. Lerl) při daném množství zpracovávaných informací je téměř 
nemožné vyhovět každému požadavku člena na umístění jím osobně požadované informace 
na oficiální www stránky klubu. Lze doporučit, aby v konkrétním případě své úspěchy 
vlastník BC spíše prezentoval na vlastních www stránkách nebo prostřednictvím příspěvku do 
klubového Zpravodaje. 
 



ad) 13 Závěr 
Předseda klubu, který řídil jednání členské schůze, poděkoval přítomným za účast a jednání 
členské schůze ukončil. 
 
V Brně dne 05.08.2006 
 
Zapsala: Lenka Vojtěchová 
 
Ověřil: Tomáš Lerl 
 
Přílohy: Prezenční listina, Hlasovací lístky, Chovatelská zpráva, Zpráva kontrolní a revizní 
komise 
 
Usnesení členské schůze BCCCZ, konané dne 05.08.2006 v Brně 
 
Návrhová komise ve složení Stanislava Balogová a Iveta Matzenauerová předložila členské 
schůzi návrh usnesení tohoto znění: 
 
I.  Členská schůze schvaluje: 
zprávu jednatele klubu 
zprávu poradce chovu 
zprávu Kontrolní a revizní komise 
zprávu o hospodaření klubu za rok 2005 
II. Členská schůze bere na vědomí: 
udělení titulu klubový šampión následujícím jedincům BC: 
Dwarf Tiny z Černobílých 
Dart Darley Arabian 
Azer Meg Bor 
Berry Blue Foxy Fox 
Elegance Sun Black Chevers 
Dream of Kintyre Diamond Rose 
Ghost of Pinewoooo Country 
 
Navrhované znění usnesení členské schůze schválila členská schůze jednomyslně všemi 
přítomnými hlasy. 
 
V Brně dne 05.08.2006 
 
Zapsala:Lenka Vojtěchová 
 
Ověřil: Tomáš Lerl 
 
 
 
 
 
 



Zpráva poradce chovu pro rok 2005 
 
BC a DKK 
 
Od začátku založení klubu BCCCZ bylo prioritou klubu provádět povinné vyšetření DKK a 
vyšetření očního pozadí u Border Collií, což do té doby nebylo podmínkou chovu. 
 
Statistika DKK: 
Již loni jsem uváděla statistiky DKK od začátku povinného posuzování, letos pro možnost 
srovnání zachovávám statistiku let minulých a navíc přidávám tabulku za poslední rok, tedy 
výsledky od srpna 2005 do srpna 2006. 
 
MVDr.Petr Petráš: 42 posouzených BC (rok 2000) 
 
HD-A:            1 BC 
HD-B:          16 BC 
HD-C:          19 BC 
HD-D a E:      6 BC 
 
Po roce klub BCCCZ smlouvu vypověděl a nová smlouva o posuzování DKK a DLK byla 
podepsána s MVDr.Jaromírem Ekrem z Hradce Králové. Tato smlouva trvá dodnes, stejně 
jako spolupráce. 
 
MVDr.Jaromír Ekr : 331 posouzených BC (2001-3.8.2005) 
 
HD-A:          179 BC (54%) 
HD-B:            68 BC (20,5%) 
HD-C:            67 BC  (20,2%) 
HD-D a E:     17 BC (5,3%) 
 
MVDr.Jaromír Ekr : 96 posouzených BC (3.8.2005-1.8.2006) 
 
HD-A:            51 BC (53%) 
HD-B:            23 BC (24%) 
HD-C:            16 BC (16,7%) 
HD-D a E:        6 BC (6,3%) 
 
Procento psů s nulovou DKK zůstalo téměř beze změny, nepatrně došlo k navýšení u HD-B a 
naopak snížení u HD-C. Při počtu posouzených 96 BC se však jedná o celkem nepatrný rozdíl. 
 
CEA u Border Collií 
 
Rok od roku více chovatelů dělá nepovinné testy na CEA u odchovaných štěňat ve věku 6-ti 
týdnů. V roce 2005 bylo celkem testováno 13 vrhů, ve 12 případech byla všechna štěňata 
CEA negativní, v jednom případě se ve vrhu objevila dvě CEA pozitivní štěňátka. Možná bylo 
otestováno vrhů více, ovšem pokud chovatelé neposlali spolu s přihláškou vrhu certifikáty o 
vyšetření, nejsou klubu výsledky známy. 



 
Od konce roku 2004 americká firma OPTIGEN nabízí DNA testy pro border collie na CEA. Dle 
těchto testů lze rozlišit nejen zdravá a nemocná zvířata, ale také může odhalit přenašeče. 
Tyto testy nabízí chovatelům předejít narození štěňat nemocných na CEA, pokud se vyvarují 
spojení dvou přenašečů. 
 
V březnu tohoto roku (tj.2006) výbor klubu odsouhlasil povinné vyšetření štěňat na CEA ve 
věku 5-8 týdnů, toto rozhodnutí nabývá platnosti 1.1.2007 a týká se všech štěňat narozených 
v roce 2007. Výsledky vyšetření bude chovatel povinen poslat spolu s přihláškou vrhu, a bez 
výsledků vyšetření štěňat na CEA nebudou vystaveny PP. Chovatel NEMUSÍ testovat 
štěňátka, pokud spolu s přihláškou vrhu zašle certifikát z firmy OPTIGEN, že alespoň jeden z 
rodičů má proveden DNA test s výsledkem Normal. 
 
K tomuto opatření klub přistoupil z důvodu, že chovatel se sám může rozhodnout, zda bude 
testovat štěňata, nebo eliminovat onemocnění CEA u štěňat přes DNA testy. Je to zcela na 
volbě chovatele. 
 
Upozornění pro chovatele, kteří zasílají certifikáty o vyšetření CEA u štěňat spolu s přihláškou 
vrhu. Tyto certifikáty je nutné zasílat v originále. Plemenná kniha Vám jej zašle zpět spolu s 
vystavenými Průkazy původu štěňat. 
 
Nikol Hanačíková 
 


