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Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 12 
 
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu ledna a února 2010 
Do diskuze se později zapojili: Loučka Radko, Pasler Pavel, Helena Půlpánová 
Bořík Šimek, Monika Švarcová, Lucie Gabrielová, Petra Ušelová, M. Krejčí, S. Sochorová 
 
1. Kontrola zápisu č. 11 
1.2. Doplnění zápisu z výroční členské schůze 

Zprávy o činnosti od B. Šimka a M. Švarcové byly dodány a přiloženy k zápisu ze členské 
schůze. Zpráva KRK od L. Vojtěchové, kterou slíbila dodat, i přes urgence nedodala. 
Úkol: urgovat u L. Vojtěchové dodání zprávy (R. Loučka) 
 
1.3. Převzetí funkcí 

Michal Krejčí předal R. Loučkovi materiály dne 29.12.  
Současně byly v České spořitelně změněny podpisové vzory. Nyní mohou transakce podepisovat R. 
Loučka a P.Pasler.  
Úkol: Do příští výborové schůze měl každý garant za svůj úsek nahlásit spolupracovníky. To se 
nestalo. Úkol trvá. 
 
1. 4. Inventarizace 

Je třeba sepsat kdo má jaký předmět, který je v majetku BCCCZ, včetně klubových předmětů. 
Prodané, resp. sponzorsky darované klubové předměty je třeba řádně proúčtovat. Termín byl do 
konce roku 2009, zodpovídá B. Šimek. Úkol trvá. Navíc je třeba doplnit co se nejvíc prodává, tedy 
kšiltovky, hrníčky,..( do bonitace). 
 
1.5. Účetnictví 
Kontrola placení klubových poplatků. Kontrolu placení za krycí listy (KL) provedla M. Švarcová. 
Hospodář P. Pasler nyní dohledává sporné platby. Dlužníci budou osloveni.  
Rozhodnutí: KL vydávat pouze proti potvrzení o zaplacení! 
 
1.7. Čestné členství. Úkol trvá 
 
1.8. Borderholic (BH) 
BH č.25 (Speciál na pasení) je hotov, členům byl odeslán. 
BH č.26. Pracuje se na něm, uzávěrka je 15.3. 
BHZ - Základní nulté číslo. Pracuje se na něm, uzávěrka zatím není stanovena 

 
1.9. WEBové stránky 

Informace na stránky doplňuje R. Loučka. Petr Burdík pracuje na nových stránkách i na 
databázi psů. Zatím dodal návrh. Návrh stránek se líbí. Zpracoval ho Pavel Komárek, za to mu byla 
přiznána jednorázová odměna 5000 Kč. Petr Burdík se spokojil s odměnou v podobě prominutí 
členských poplatků do klubu BCCCZ. 
Rozhodnutí: P. Pasler vyplatí odměnu P. Komárkovi dle fakturační adresy. 
Úkol: dopracovat návrh nových WEB stránek a databáze (do konce března, P. Burdík). 

 
1.10. Termíny akcí pro rok 2010 

Žádné podstatné změny nejsou. Každá změna je ihned zapsána na WEB stránky s upozorněním 
v aktualitách na změnu a s odkazem na ni. 
 
1.11.  Pořadatelské zajištění sportovních akcí, včetně pasení 

Garance za pasení přebral V. Topinka, za ostatní akce B. Šimek. Metodiku jak akce pořádat 
předložil V. Topinka. Pořadatelé si mohou zažádat o zaslání klubových desek R. Loučkovi. 
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1.12. Sponzorování akcí 
- Klub BCCCZ na požádání věnuje na akci klubové předměty (1. až 3. místo).  
- Sponzorství Dibaq, a.s. (resp. Fitmin) – generální sponzor. Kromě cen dohodnutých na akce, firma  
  nabízí pořadatelské vybavení (přístřešek, stupně vítězů, vymezovací pásku, diplomy, desky, tašky).  
  Vyřizuje R. Loučka. 
- Sponzorství All4dogz, dohoda s pani Bergmanovou – výhradní sponzor bonitací. 
- Sponzorství Panda Plus - sponzoruje klubovou výstavu. 
- Sponzorství Pro Plan - bude opět sponzorovat flyball. 
- Sponzorství Candy - ceny pro vítěze na dohodnutých akcích. 
- Sponzorství časopisů Planeta zvířat a Pes přítel člověka (např. slevy na pohárech). 
 
1.15.  Pracovní certifikáty 
Připomínky byly na ČMKU předány. Proběhlo i další kolo připomínek. Směrnice byly schváleny (jsou 
na stránkách www.cmku.cz), ale naše připomínky ke zpřísnění nebyly vyslyšeny.  
 
1.16.  Klubový šampion práce 
Rozhodnutí: K původnímu návrhu, který měl platit k 1.1.2010, přišlo mnoho připomínek. Výbor se 
rozhodl některé z nich akceptovat a podmínky změnit. Byla zpracována nová verze, která bude ale 
nejprve jako návrh předložena členům k připomínkám. Řád bude schválen na příštím jednání výboru. 
Návrh řádu je v příloze 1. 
 
1.18.  Národní šampion krásy 

Podmínky změnili na ČMKU. Nyní platí pro BOC změny uvedené v příloze (viz příloha č. 2). Lze si 
vybrat z výstavního nebo pracovního typu. 
 
1.19.  Krytí feny v Zreg psem v Zreg 

R. Loučka předal požadavek se zdůvodněním na ČMKU. Dle nich požadavek musí schválit komise 
pro chov a zdraví. Předsedovi komise byl požadavek zaslán. 
 
1.20.  Sídlo klubu, Úkol trvá 
 
1.21.  Výhody členství v klubu 

K návrhům proběhla diskuse. Byly zvýšeny příspěvky nečlenů. Připravují se výhody v souvislosti 
s návrhem nové podoby klubových internetových stránek (ID přístup). 
 
1.26.  Standard  

Podařilo se prosadit na ČMKU uznání překladu FCI standardu č. 297 pro border kolie, který 
vypracoval M. Krejčí. Je v mnohém rozdílný. Podrobnosti jsou na www.bcccz.cz. Standard je v příloze 
3.  
 
1.27. Školení posuzovatelů, seminář pro chovatele 
ROZHODNUTÍ: V souvislosti s tím, že ČMKU uznalo nový překlad standardu, jsme pozvali rozhodčí 
exteriéru na setkání, které se uskuteční 28. 3. 2010 od 9,30 hodin v rámci bonitace plemene v areálu 
kynologického cvičiště Nový svět ve Dvoře Králové. Pokud bude v klubovně místo, mohou se setkání 
zúčastnit i chovatelé.  

 
1.28. Chov a zdraví – vyšetření DNA CEA 

Na minulém jednání výboru byl  projednáván návrh na zpřísnění požadavku na vyšetření DNA 
CEA. Do zápisu se však dostalo původní znění. To vyvolalo mnoho nejasností.  
Proto byl dne 1.3. na stránky www.bcccz.cz dodán ten správný, novým výborem schválený text: Od 
1.3.2010 je požadováno genetické vyšetření DNA na CEA JIŽ při žádosti o krycí list. Při výběru 

http://www.cmku.cz/
http://www.bcccz.cz/
http://www.bcccz.cz/
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rodičovského páru musí mít alespoň jeden z rodičů vyšetření DNA CEA normal z akreditované 
laboratoře (popř. doklad o tom, že je DNA CEA normal po předcích). 
Pokud chovatel tuto podmínku nedodrží, vystavuje se kárnému řízení a popř. sankcím, stejně jako při 
nechtěném krytí. 
Chovatelé by si měli uvědomit, že tato podmínka slouží k dobru plemene, aby se již nerodila štěňata 
border kolií, která mají CEA. 
Pokud chovatel k vrhu nedoloží certifikát z akreditované laboratoře, že je alespoň jeden z rodičů DNA 
CEA normal (popř. doklad o tom, že je DNA CEA normal po předcích), může se vystavit kárnému řízení 
klubu. 
Rozhodnutí: návrh byl schválen. 
 

 
2. Barvy 

Na vyžádání z ČMKU bylo nutné sestavit vzorník barev, které by chovatelé zapisovali do hlášení 
vrhu. Vzorník je uveden v příloze 4. 
 
3. Možnost dodatečné změny v PP 

Dle ČMKU je dodatečné zapsání změny barvy či jiného, v PP špatně uvedeného údaje, možné. 
PK ČMKU přijímá požadavek od poradce chovu. Pokud vznikne tento požadavek např. při bonitaci, 
poradce chovu požadavek zašle na PK ČMKU. 
 
4. Informace pro ČMKU o zkouškách v pasení 

Na vyžádání z ČMKU bylo nutné sestavit jakýsi manuál pro zapisování zkoušek z pasení. Viz 
příloha 5. 
 
5. Mistrovství BOC v agility  

Výbor klubu vyvinul značné úsilí v hledání toho, kdo by byl ochoten v roce 2010 uspořádat. 
Jednání proběhlo postupně nejméně se čtyřmi subjekty, vždy neúspěšně. Nakonec výbor rozhodl, že 
je lepší jeden rok vynechat, než slevit z požadavků.  
Rozhodnutí: V letošním roce se tedy MR v agility neuskuteční.   
 
6. Rozdílné startovné 
Rozhodnutí: Pro MR ve výkonu a obedience., kde je BCCCZ pořadatelem, bude platit rozdílné 
startovné pro členy BCCCZ (majitel) a nečleny. Nečlen zaplatí o 100 Kč více. Kromě toho mohou 
startovat pouze psi s PP FCI. Většina je pro, stejně jako je to u našeho mistrovství v agility. Pouze 
v případě pasení a flyballu v Brně mohou startovat i psi bez PP. 
 
7. Dvojí registrace 
Výbor se tím zabýval, ale nedošel k žádnému rozhodnutí. Je třeba počkat jak se k tomu oficiálně 
postaví FCI. 

Toto je problém mnoha zemí FCI. Je to specifické jen pro borderky. ISDS vlastně není disidentská 
k FCI, ale má s ní smlouvu jen prostřednictvím anglického Kennel klubu. ČMKU i FCI k tomu zaujala 
jen toto stanovisko: Do základních PK FCI by se měly border kolie přibírat jen přes anglický Kennel 
Club a to ještě jen psi narození ve VB, ostatní mohou být registrováni v PK FCI jen v ZReg.  

Problém je v tom, že sům převedeným z ISDS do PK FCI zůstává registrace ISDS. Protože z FCI 
zatím nebyl vydán k dvojí registraci žádný pokyn, ČMKU se k tomu staví neutrálně. V chovatelských 
řádech FCI, ČMKU ani BCCCZ není totiž jasné stanovisko, že je to zakázáno. Musely by se měnit řády a 
k tomu FCI zatím nepřistoupilo. Zůstává to tedy na chovateli či majiteli psa, platí dvoje poplatky.  

Co je však jasné, majitel psa musí dodržovat Zákon o ochraně zvířat. Pokud by například měla 
fena štěňata 2x za rok (12 měsíců), pak porušuje zákon a může být za to dokonce trestně stíhán. 
Majitel psa by si měl před uvažovaným krytím uvědomit, že fena, kterou by měl jeho pes nakrýt, 
nesmí rodit dvakrát v jednom kalendářním roce. Tuto skutečnost by si měl zjistit. Každý, kdo ví o 



 4 

spáchání trestného činu, je povinen to nahlásit, jinak se sám dopouští trestného činu neohlášení 
trestného činu. 
 
8. Upozornění ohledně zápisů do PP 

Z jednání na ČMKU dále vyplynulo: Do průkazu původu ČMKU se zapisuje jen 5 položek. Pokud 
je ZVOP jako první, když je položek více, pak se třeba ZPOP3 smaže a ZVOP zůstane. To je nutné 
ošetřit tím, že se bude zapisovat nejvyšší výsledek. Není pak třeba u agility psát A1, A2, A3, ale stačí 
A3 – je pak přece jasné, že A2 pes absolvoval. Pozn. Obdobné je to i s tituly na výstavách, lze jich 
zapsat jen 5.  
 
9. Přehledy o titulech ČMKU 

Seznam border kolií, které získaly tituly Junior Šampion, ČESKÝ Šampion, ČESKÝ VETERAN 
CHAMPION, INTERCHAMPION, nám na náš požadavek v ČMKU vydali. Zveřejníme ho ve zpravodaji i 
na našich WEB stránkách a průběžně ho budeme doplňovat.  
Úkol: Zveřejnit i seznam klubových šampionů (B. Šimek). 
 
10. Seznam rozhodčích exteriéru  

ČMKU nám poskytlo také seznam rozhodčích exteriéru. Je jich 21, z toho však 11 jich je pro 
všechny skupiny FCI a 2 jsou pro celou první FCI skupinu psů.  
 
11. Smlouva s ČMKU (resp. s PK) 

ČMKU (resp. s PK) má s BCCCZ smlouvu o poplatcích a zápisu do PK. Protože v klubu i v jeho 
činnosti nastalo několik změn, je nutné tuto smlouvu změnit.  
Úkol: připravit znění smlouvy a projednat na ČMKU (M. Švarcová a R. Loučka). 
 
12. Pořádání mistrovství ve výkonu a obedience 

Ve dnech 4.-5.9. proběhne v Nymburce nejen IX. Mistrovství BCCCZ ve výkonu, druhé 
mistrovství ČR border kolií ve VÝKONU, ale i první mistrovství ČR border kolií v OBEDIENCE. Více 
informací najdete na stránkách soutěže http://mrboc.webnode.cz/. Organizací mistrovství ve výkonu 
a obedience se ujala Kristýna Másilková. 
Rozhodnutí:  Uspořádáme první mistrovství ČR border kolií v OBEDIENCE. 
 
13. Jednání na ČKS 

Požádali jsme ČKS o delegaci rozhodčích na Mistrovství BCCCZ ve výkonu a obedience. Dostali 
jsme následující odpověď: Protože klub BCCCZ není členem ČKS, ČKS tedy na jeho akce rozhodčí a 
figuranty nedeleguje, klub se s nimi ale může domluvit. Na stránky ČKS můžeme uvádět pouze akce 
našich ZKO a kolektivních členů, takže v tom také vyhovět nemůžeme. Aby psovod mohl složit 
zkoušku ze sportovní kynologie, stačí aby byl členem nějakého klubu ČMKU (např. BCCCZ), nemusím 
být členem ČKS. 
 
14. Uznání výsledků testu DNA 

Na PK ČMKU zapisují do PP zatím pouze výsledky DNA CEA z Optigenu, Genomie, TNS a CL od 
UNSW (Wilton). Budeme uznávat také MDR1 z Labokinu.  
Rozhodovali jsme o tom uznávat i výsledků testu DNA CEA z AV Liběchov (dosud tomu tak nebylo). Po 
prozkoumání všech skutečností výbor rozhodl, že zatím tyto testy pro chov uznávat nebude. Pro svoji 
potřebu, dříve než si dají otestovat DNA v mezinárodně uznávaných laboratořích, kde je ovšem 
stanovení podstatně dražší, si mohou chovatelé test v laboratoři AV Liběchov udělat. V tom 
omezováni nejsou.  
 
15. Změny v Chovatelském a zápisním řádu BCCCZ 

http://mrboc.webnode.cz/
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Rozhodnutí: Bylo schváleno nové znění Chovatelského a zápisního řádu BCCCZ. Změny se týkají 
především požadavku doložit vyšetření DNA CEA již při žádosti o krycí list a dále to, že Minimální věk 
pro odběr štěňat od chovné feny je 50 dnů. Viz příloha 6. 
 
16. Náhrady pro rozhodčí 
Jsou stanoveny na 6 Kč za km a za posuzování 850 Kč čistého za den. Ubytování a stravu hradit v plné 
nebo dohodnuté výši.  
 
17. Zasedání zástupců klubů ČMKU 
O jednání informoval R. Loučka. Podstatné informace budou uvedeny na WEB stránkách, případně ve 
zpravodaji BH. 
 
18. Žádost Anny Švejkové o výjimku z bonitačního řádu 
Rozhodnutí: protože fena Eglantine z Černobílých je po úraze pánve a tudíž výsledek DKK nemůže být 
pro účast na bonitaci směrodatný, povoluje se účast s tím, že bude předloženo stanovisko 
veterinárního lékaře k úrazu samotnému a zda březost a porod nebude pro fenu zdravotním rizikem.  
 
SHRNUTÍ: 
Úkoly: 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. 1.7., 1.9., 1.20., 9, 11,  
Rozhodnutí: 1.9., 1.16., 1.27., 1.28.. 5, 6, 12, 14, 15, 18 
Přílohy: 
Příloha 1 Podmínky pro Klubového šampiona práce (1.16) 
Příloha 2 Úpravy podmínek pro Českého šampiona z ČMKU (1.18) 
Příloha 3 Standard 297 (1.26.) 
Příloha 4 Označování barev na tiskopisu hlášení vrhu (2) 
Příloha 5 Informace pro ČMKU o zkouškách v pasení (4) 
Příloha 6 Chovatelský a zápisní řád BCCCZ (15). 
 
Dne: 15.3.2010, zapsal: Radko Loučka 

 

Příloha 1 Podmínky pro Klubového šampiona 

 
Border Collie Club Czech Republic  

 
Řád pro udělování titulu  

 
KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE 

 
N Á V R H 

 
Článek 1  

Základní ustanovení  
 

1. Titul Klubový šampion práce se uděluje psům a fenám plemene border kolie v majetku členů klubu 
Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub) za vynikající výsledky ve vybraných sportovních či 
pracovních disciplínách.  
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2. Titul Klubový šampion práce uděluje výbor klubu na základě písemné žádosti majitele psa (feny) 
zaslané jednateli výboru klubu a doložené (lze i v kopii) potřebnými doklady (zápisem v příloze 
průkazu původu nebo ve výkonnostním průkazu, potvrzením o vykonané zkoušce, získaném titulu 
nebo umístění).  
 

Článek 2  
Podmínky pro udělení titulu  

 
1. Základní podmínky pro udělení titulu Klubový šampion práce jsou:  
 

a) pes (fena) plemene border kolie je v majetku člena klubu,  
 
b) pes (fena) splní jednu z následujících podmínek (bodové ohodnocení je uvedeno v tabulce v 
příloze): 

- 1. až 3. místo na mistrovství světa (MS)  
- Mezinárodní šampion práce 
- 1. až 3. místo na mistrovství Evropy (ME) + 50 bodů 
- Šampion práce ČR + 50 bodů 
- splnění záchranářského atestu IRO, IZS + 100 bodů 
- účast v reprezentaci ČR na MS nebo ME + 100 bodů 
- výkony na úrovni IV + 200 bodů. 
  

c) majitel psa (feny) požádal písemně výbor klubu o udělení titulu a splnění všech podmínek doložil 
jednateli klubu potřebnými doklady (lze i v kopiích), 
 
d) body lze obdržet jen v individuálních disciplínách, s výjimkou flyballu; zde je možné získat 5 bodů 
za každé zvýšení kvalifikace od Fly19 a rychlejší.  
 
 
 

Článek 3  
Všeobecná ustanovení  

 
1. V případě hodnocení pracovních (sportovních) výsledků lze započítat zkoušku (výkon) se stejným 
označením jen jednou. Pokud zde není některá vyjmenovaná (zejména u zkoušek staršího data nebo 
nově schválených), její obodování zajistí pracovně sportovní komise BCCCZ na základě požadavku 
majitele psa.  
 
2. Body lze získat i na základě umístění na mistrovské soutěži (rozumí se tím mistrovství ČR nebo 
BCCCZ) ve všech sportech a pracovních disciplínách (pasení, záchranařina, sportovní kynologie, 
obedience, agility). Pokud zde není některý sport vyjmenovaný, o uznání bodů za umístění na 
mistrovské soutěži rozhodne pracovně sportovní komise BCCCZ na základě požadavku majitele psa.  
 
3. Každý jedinec, který splní podmínky uvedené v článku 2, získá diplom „Klubový šampion práce“ a 
pohár. Diplom musí být označen klubovým razítkem a podpisem předsedy klubu, nebo jiným 
statutárním zástupcem. Diplomy a poháry se majitelům psů (fen) předávají jednou ročně, a to na 
členské schůzi klubu. Titul zapisuje poradce chovu do originálu průkazu původu a oznamuje jeho 
udělení na ČMKU. Tam ho zapíší do karty psa tak, aby potomci oceněného jedince měli tento údaj 
v průkazu původu. 
  
4. Pro udělení titulu není nutné, aby pes (fena) byl (a) chovný (á). 
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5. K získání titulu není dáno žádné časové rozmezí (je možné jej získat za měsíc i za několik let). 
 
6. Horní hranice doby, po kterou může pes (fena) podmínky plnit, není časově omezena. Pes (fena), 
když majitel doloží potřebné doklady o splnění podmínek, může získat titul také „in memoriam“.  
 
7. Evidenci o udělených titulech vede jednatel chovu BCCCZ.  
 
 

Článek 4  
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tabulka bodového hodnocení výkonu pro udělení klubového šampiona práce BCCCZ v příloze je 
nedílnou součástí tohoto řádu. 
 
2. Řád byl schválen výborem BCCCZ dne 15.3.2009. Nabývá platnosti dnem zveřejnění v klubovém 
zpravodaji Borderholic. 
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Tabulka bodového hodnocení výkonu pro udělení titulu Klubový šampion práce  
 

Úroveň: I. II. III. IV. 

DRUH ZKOUŠKY 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ZPU 1 

ZM, ZMT 

IPO-V 

BH  

FPr1  

RH–E   

ZZZ   

PZP 

ZZO 

ZOP 

A1  

OB-Z   

Fly19 

Fly18  

Fly17  

Fly16 

Fly15  

Fly14 

ZVOP 

ZVV1, SVV1, ZPU2  

ZPO1, ZPS1 

T1, OPT1, SPT1 

Sch/VPG1, Sch/VPG 
A  

IPO1 

FPr2 

RH - F A   

RH - FL A   

RH - T A   

RH - L A   

RH - W A   

ZZP1, ZLP1, ZVP1 

ZTV1, ZZS1 

A2   

OB1, GH1   

ZPOP1 

FCI-HWT 

 

ZVV2, SVV2 

T2, OPT2, SPT2 

IPO2, Sch/VPG 2  

FPr 3   

Sch/FH1   

RH - L B   

RH - W B   

ZTV, ZZS 

ZTV2, ZZS2 

ZZP2, ZLP2, ZVP2 

ZZPN, ZLPN, ZVPN 

A3   

OB2, GH2  

ZPOP2 

FCI-IHT1 

ZVV3, SVV3 

ZPO2, ZPS2  

T3, OPT3, SPT3 

IPO3, Sch/VPG3 

Sch/FH2 

IPO/FH 

RH - F B  

RH - FL B , RH - T B  

RH - L C   

RH - W C  

ZZP3, ZLP3, ZVP3   

ZPJ 

ZTVC, ZZPC, ZLPC 

A3CH 

OB3, GH3  

ZPOP3 

FCI-IHT2 

FCI-IHT3 

    

TITULY  

 

Obedience - závod 
IV. (splněný limit) 

res. CACAg 

Res.CACT 

Obedience - závod 
IV. (splněný limit) 

CACAg, Res.CACIAg 

CACT 

Obedience - závod 
IV. (1. – 3. místo) 
Res.CACIOB 

CACIAg 

Res.CACIT 

CACIOB 

 

 

CACIT 

UMÍSTĚNÍ na 
mistrovské soutěži ve 

Účast na M ČR 3. místo na M ČR 2. místo na M ČR 1. místo na M ČR 
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všech sportech a 
pracovních 
disciplínách 

3. místo na M BCCCZ 2. místo na M BCCCZ 1. místo na M BCCCZ 

Body za úspěšné 
složení zkoušky, 
získání titulu nebo 
umístění 

5 10 20 30 

 
 

 
 
PŘÍLOHA 2: 
 
ZMĚNY podmínek pro přiznání titulu DESKÝ ŠAMPION 
U plemen podřízených zkouškám (tedy i pro border kolie) jsou nyní povoleny dvě varianty, přičemž je 
na majiteli psa, aby se rozhodl, kterou zvolí. Šampionát lze získat na základě splnění  
A) 5x CAC, z toho nejméně 1x z mezinárodní výstavy  a 1x z mezinárodní výstavy nebo výstavy 
pořádané klubem. 
 
B) 2x CAC, z toho nejméně 1x z MVP nebo z výstavy pořádané klubem 
+ zkouška zařazující do třídy pracovní na MVP.  
 
Viz A) Příklad pes bude mít 1x CAC z MVP 1x CAC z výstavy pořádané klubem a 3x CAC z národní 
výstavy, nebo 2x z MVP a 3x z národky,nebo 2x z MVP a 3x z výstavy pořádané klubem atd. 
Došlo tedy ke zvýšení počtu CAC o jeden, ale z původně požadovaných 2x z MVP může být jeden 
nahrazen výstavou pořádanou klubem. Pokud je plemeno rozdělené do více klubů, je jedno, který 
klub výstavu pořádá. Dnes může klub pořádat dvě výstavy klubové (1x s titulem Klub. vítěz a 1x bez 
titulu Klub. vítěz, ale se zadáváním CAC) a jednu výstavu speciální. Pokud je plemeno členěno ve více 
klubech, ve většině případů se v pořádání speciálek střídají. Řada klubů má své výstavy jako součást 
jiného typu výstavy (oblastní, krajská) nebo někdy v den, kdy se plemeno neposuzuje i výstava MVP 
nebo NV. Ze strany ČMKU je za pořadatele vždy považován klub. On dostává od ČMKU souhlas s tím, 
že na dané výstavě může zadávat CAC.  
 
Viz B) Oproti původnímu znění je tady dána možnost využít CAC z výstavy pořádané klubem. 
Příklad: 
pes bude mít 1x CAC z MVP a 1x CAC z NV + požadovanou zkoušku. Nebo může mít 1x z výstavy 
pořádané klubem + 1x z národky + požadovanou zkoušku. 
Ostatní požadavky (počet rozhodčích, výstavních sezón atd) zůstaly stejné. 
 
Dle ČMKU důvodem k uvedeným změnám byl jednak požadavek na lehké zpřísnění (+ 1 CAC) 
podmínek pro získání šampionátu u plemen nepodřízeným zkouškám z výkonu, a také snaha trochu 
ulehčit (podle vzoru jiných států a v podstatě i FCI) situaci plemenům pracovním. Pro někoho to asi 
bude krok zpátky, pro řadu plemen se tak otevírá cesta pro získání titulu a po pravdě řečeno se 
otevírá i zahraničním vystavovatelům. Existuje totiž celá řada plemen, u kterých se v zahraničí 
zkoušky nedělají. U těch, kteří ale zkoušky mají, došlo k rozšíření možností - volba mezi CAC z MVP 
nebo z výstavy pořádané klubem. 
 
 

 
 
Příloha 3 Standard 297 (1.26.) 
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FCI Standard N° 297 / 28.10.2009 / G 

BORDER COLLIE 

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie.  

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 24.06.1987. 

POUŽITÍ: Ovčácký pes. 

KLASIFIKACE FCI:           Skupina 1 – Psi ovčáci a honáčtí (kromě psů švýcarských  
salašnických) 

Sekce 1 – Ovčáci 

S pracovní zkouškou 

CELKOVÝ VZHLED: Pes dobrých proporcí a ladných rysů ukazujících kvalitu, půvab a dokonalou 
vyváženost, které ve spojení s dostatečnou tělesnou stavbou demonstrují jeho výkonnost. Sklon 
k robustnosti i k přílišné lehkosti je nežádoucí. 

DŮLEŽITÉ PROPORCE:  
Délka čenichu a mozkovny je přibližně stejná. 
Délka těla je mírně větší, než je výška v kohoutku. 
 
POVAHA: 
Vytrvalý ovčácký pes k tvrdé práci u stáda, výborně ovladatelný. Živý, pozorný, poslušný 
a inteligentní. Nesmí být ani nervózní ani agresivní. 

HLAVA 
MOZKOVNA: 
Lebka: Dosti široká, týlní hrbol nevýrazný. 
Stop: Velmi výrazný. 

LÍCNÍ ČÁST: 
Nos: Nos černý, u hnědých a čokoládově zbarvených jedinců smí být hnědý. U modrých psů by měl 
být břidlicové barvy. Dobře vyvinuté nosní dírky. 
Čenich: Čenich se směrem k nosu zužuje, je středně krátký a silný. 
Čelisti/zuby: Silné zuby a čelisti s dokonalým pravidelným a úplným nůžkovým skusem. To znamená, 
že řezáky horní čelisti těsně přesahují řezáky spodní čelisti, přičemž jsou vsazeny kolmo do čelisti. 
Líce: Líce nejsou ani plné, ani zaoblené. 
Oči: Posazené daleko od sebe, oválného tvaru, středně velké. Barva hnědá, jen u merle zbarvených 
psů mohou být jedno nebo obě oči zcela, nebo částečně modré. Jemný, bystrý, pozorný a inteligentní 
výraz. 
Uši: Středně velké a středně silné, nasazené dostatečně daleko od sebe. Jsou neseny vztyčeně nebo 
polovztyčeně. Při naslouchání jsou výrazně pohyblivé. 

KRK: Dobré délky, silný a svalnatý, mírně klenutý a rozšiřující se směrem k lopatkám. 
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TRUP: Atletický vzhled. Mírně delší, než je výška v kohoutku. 
Bedra: Široká a svalnatá, ne však vystouplá. 
Hrudník: Hluboký a poměrně široký s dobře klenutými žebry.  

OCAS:  Středně dlouhý, svým posledním obratlem dosahující minimálně k hleznu. Je nízko nasazený, 
dobře osrstěný, směrem ke špičce se stáčí vzhůru a doplňuje tak ladnou linii a vyváženost psa. 
Při vzrušení může být vztyčen, nikdy však není nesen nad hřbetem.  

KONČETINY  

PŘEDNÍ ČÁST TĚLA: Hrudní končetiny jsou při pohledu zpředu rovnoběžné. Kosti jsou pevné, ne však 
mohutné. 
Lopatky: Uloženy vzad. 
Lokty: Přiléhají k tělu. 
Zápěstí: Při pohledu z boku mírně šikmé. 
Přední tlapky : Oválného tvaru s vysokými polštářky, pevné a dobře stavěné. Prsty klenuté a těsně 
navzájem přiléhající. Drápky krátké a silné.  

ZADNÍ ČÁST TĚLA: Široká a svalnatá v profilu ladně přecházející k nasazení ocasu. 
Stehna: dlouhá, silná a svalnatá. 
Kolena: Dobře zaúhlená. 
Hlezení kloub: Pevný, hluboce uložený. 
Zápěstí : Od hlezna k zemi jsou zadní nohy stavěny z pevných při pohledu zezadu rovnoběžných kostí. 
Zadní tlapky: Oválného tvaru s vysokými polštářky, pevné a dobře stavěné. Prsty klenuté a těsně 
navzájem přiléhající. Drápky krátké a silné.  

CHŮZE/POHYB: Volný, plynulý a neúnavný. Nízko zvedané tlapky vzbuzují dojem, že je pes schopen 
pohybovat se nenápadně a velmi rychle. 

SRST:   
OSRSTĚNÍ:  Dvě varianty: Středně dlouhé a Krátké. 
U obou variant je krycí srst hustá a střední textury s měkkou a hustou podsadou, která vytváří 
výbornou ochranu proti povětrnostním vlivům. U středně dlouhé varianty vytváří bohatá srst hřívu, 
kalhoty a prapor. V obličejové části, na uších, na hrudních končetinách (s výjimkou praporců) a na 
pánevních končetinách od hlezen k zemi má být srst krátká a hladká. 

BARVA: Dovoleno je množství barev, přičemž nikdy nesmí převládat bílá. 

VÝŠKA A VÁHA: 
Ideální výška v kohoutku:      Psi: 53 cm (21 palců), 
                                              Feny: o něco méně.  

VADY: Každá odchylka od výše uvedených požadavků musí být považována za vadu a posouzení její 
závažnosti musí být přímo úměrné stupni odchylky, jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a na jeho 
schopnost vykonávat jeho tradiční práci. 

VYŘAZUJÍCÍ VADY:  

 Agresivní nebo příliš bázlivý. 
 Z chovu má být vyřazen každý pes, který zřetelně vykazuje abnormality fyzické nebo v 

chování.  
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POZNÁMKA: Psi mají mít dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku. 

 
 

 
Příloha 4 Označování barev na tiskopisu hlášení vrhu (2) 
 
BARVY BORDER KOLIÍ (podklad pro zápis do hlášení vrhu) 
Povoleny jsou všechny barvy, pro chovnost nesmí být bílá na více než 50 % těla. 
 
Základní barvy*: 
> Černobílá (čb) 
> Hnědobílá (hb) 
> Modrobílá (mb) 
> Lilabílá (lb) 
> Australská červená s bílými znaky (ab), v zahraničí  ee-Red (černý nos a rezavá srst) 
 
K základní barvě se přiřazuje: 
> Výše uvedená barva + Merle** 
> Výše uvedená barva + Sable*** (s tmavšími konci pesíků) 
> Výše uvedená barva s pálením (tzv. tricolor) 
> Výše uvedená barva s žíháním (brindle) 
 
Kombinace základních barev s více znaky: 
> Výše uvedená barva + Merle** (s pálením, nebo s žíháním) 
> Výše uvedená barva + Sable*** (s pálením, nebo s žíháním) 
 
Kombinace dvou základních barev: 
Seal white (černohnědá s bílými znaky), může být i např. seal white merle 
 
Kombinace bílé s ostatním zbarvením 
Bílo......... (tj. se znakem „xy“, rozumí se bílá na více než 50 % těla a navíc mimo irský vzor). 
 
Poznámky: 
*Jediná barva: (černá, hnědá, modrá, lila a Australská červená) bez bílých znaků se vyskytuje opravdu 
velmi výjimečně. 
 
**Merle: k černé přísluší - blue merle, k hnědé - red merle, k modré - slate merle (břidlicová), k lila - 
lila merle, k australské červené - australská červená merle. Bude lepší uvádět toto vžité označení, než 
„Výše uvedená barva + Merle“. 
 
***Sable: může být dark sable, sedlová sable, zlatá sable, modrá sable. I když jde o naprosto rozdílné 
barvy, stačí, když chovatel uvede jen SABLE.  
  
Převažující bílá: jedinci tohoto zbarvení nejsou při bonitaci zařazeni do chovu. Někdy se stává, že při 
dospívání se poměr mezi tmavou a bílou změní, ale to lze v PP po bonitaci změnit. 
 
Tečkování (Ticking): se zapisuje pouze při bonitaci, ne do hlášení vrhu, může se vyskytovat u vše 
variant. 
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Krémová s bílou (Champagne white) je jen další varianta australské červené, hodně zředěná, téměř 
bílá. Tuto barvu zapisovat nebudeme. 
 
Upozornění 1: Merle na merle nesmí, je to velké zdravotní riziko. Bohužel, někteří psi geneticky 
merle mají skrytý projev nebo výskyt merle jen na malé části těla. Pak je ale velké nebezpečí krytí 
psem geneticky merle. Pes nemůže být přenašečem merle, to znamená, že štěně je merle pouze když 
jeden z rodičů je merle. Zde je na chovateli, aby si to ohlídal. Pokud si není jistý, nového majitele by 
měl na tuto skutečnost upozornit a vysvětlit mu nebezpečí spojení merle x merle... 
 
Upozornění 2: Zdravotním rizikem může být také krytí psem s tzv. white faktorem nebo geneticky 
bílým. Barvy v kombinaci s bílou (bílá na čenichu, límci, břichu, nohách, špičce ocasu) by měly mít tzv. 
irský vzor (Irish pattern, Irish spotting). White factor je přetečení bílé barvy z břicha a vnitřní strany 
stehen pánevních končetin na jejich přední, a často i vnější, stranu. Tedy vlastně plynulé rozšíření 
irského vzoru do míst, kam nepatří. Geneticky bílá (genetically white = pattern-white = Pinto) 
znamená, že pes má bílé skvrny mimo irský vzor. Jsou často v podobě pruhů nebo samostatných 
skvrn na těle (většinou na zádech, bocích nebo větší části ocasu). Když tedy bude mít border kolie 
zadní nohy zepředu tmavé a např. na vnější straně stehna bude mít bílou skvrnu, bude to geneticky 
bílá a ne white faktor. 
 
Zdroj: 
Vycházeli jsme ze zahraniční literatury a hlavně z genetického kódu barev. Ten je například uveden na 
www.bordercolliecolors.com. Při pochybnosti o správném zařazení barvy se doporučuje využít 
informace z: www.kleine-arche.de/fellfarben_uebersicht.php 
 
GENOTYPy barev záleží na dominanci či recesivitě genů - zjednodušeně: 
B/- D/- E/- K/- = black 
b/b D/- E/- K/- = brown (chocolate) 
B/- d/d E/- K/- = blue 
b/b d/d E/- K/- = lila 
b/b D/- e/e K/-  = diluted red (ředěná červená, Australská červená) 
B/B D/-  = seal (hnědá i černá) 
M  = merle 
a^  = agouti (sable, saddle, tan points, wolf) 
br^   = brindle 
S, s^  = bílé skvrny (ROZLOŽENÍ SKVRN) 
C, c^  = albín 
T  = tečky 
G  = šedivění starších psů  
 
Pak by anglicky byly varianty seřazeny takto: 

Black     Brown     Dilute (blue, lila)    ee-Red  
Tan Point    Sable    Ticking    Brindle    Merle 
Irish Spotting   / White 

 
Komplikuje to skutečnost, že dva psi stejné barvy mohou být geneticky odlišní, tedy projev dvou 
rozlišných genotypů může být stejný. Další komplikace je v tom, že se barva i znaky během života 
vyvíjejí, při narození mohou být i dost odlišné od dospělosti.  
 
Požadavek na ČMKU: 
Žádáme o uznání barvy „Australská červená“ (resp. její přidání do vzorníku barev ČMKU). 
Barvy „Isabell“ a „stříbrobílá“, o které klub kdysi požádal, uznávat nebudeme.  
Pokud nebude možné zařadit „seal“, tak tolerujeme „tulení“. 

www.bordercolliecolors.com
http://www.kleine-arche.de/fellfarben_uebersicht.php
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Dne 15.3.2010 na žádost ČMKU o zjednodušení sortimentu barev a uvedení do souladu se vzorníkem 
barev ČMKU vypracoval R. Loučka po konzultacích s členy nového i předchozího výboru BCCCZ. Zápis 
barev do bonitační karty platí i nadále. 
 
 

 
 
Příloha 5 Informace pro ČMKU o zkouškách v pasení (4) 
 
PASENÍ 
 
1. MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA:   
FCI-HWT = Herding working test 
Je jen jedna, má dvě varianty. FCI pro ně nemá zkratky, my je označujeme CS (collecting style) nebo 
TS (traditional style). Označení ale být nemusí, protože je jasné, že CS je pouze pro border kolie a 
kelpie, kdežto TS pro ostatní ovčácká plemena FCI skupin 1,2 a 5. 
 
 
2. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE FCI:  
Oficiální název je „International herding trial“ (my jej zkracujeme FCI-IHT). Může probíhat v obou 
variantách (CS nebo TS) ve třech výkonnostních stupních 1, 2 nebo 3 (postupně, nelze jít na IHT2, 
pokud pes nemá IHT1). 
 
3. NÁRODNÍ ZKOUŠKA (platná, KJ ČR):  
Zkouška vloh, má zkratku ZVOP.  
K ničemu neopravňuje, není povinná, nelze za její úspěšné splnění získat pracovní certifikát. 
 
4. NÁRODNÍ ZKOUŠKY (KJ ČR): 
Zkoušky práce, měly zkratku ZPOP. Mohly probíhat ve třech výkonnostních stupních 1, 2 nebo 3. 
Podle nich se posuzovalo pasení od roku 1999 do roku 2008. Od roku 2009 se podle nich neposuzuje. 
 
5. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE ISDS: 
Mají označení TRIAL. Pod hlavičkou ISDS probíhají ve třech výkonnostních stupních 1, 2 nebo 3. 
 
6. NÁRODNÍ SOUTĚŽE KPOP: 
Ty národní pod hlavičkou KPOP (klub pracovních ovčáckých psů – není v FCI) probíhají v tzv. 
„farmářském stylu“, který má volná pravidla (ovšem KPOP podle nich každý rok pořádá mistrovství 
ČR). 
 
Poznámka: 
Všem psům, kteří se již zúčastnili národních (viz 4) nebo ISDS (viz 5) ovčáckých testů (trialů), je od 1. 
června 2008 do 31. prosince 2013 poskytnuto pětileté přechodné období. Výsledky, které tito psi 
v testech (trialech) získali, jim umožní zúčastnit se kromě Pracovního testu pasení (FCI-HWT) i 
Mezinárodních testů pasení (FCI-IHT) pro Collecting nebo Traditional style.  
 
Pořadí jejich významnosti: 
FCI-HWT  /  FCI-IHT3, FCI-IHT2, FCI-IHT1  /  ZPOP3, ZPOP2, ZPOP1  /  ZVOP 
 
 
TITULY: 
CACT 
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Uděluje se na národních trialech FCI-IHT3, jde o ČEKATELSTVÍ ŠAMPIÓNa PRÁCE ČR 
Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec, který už má potvrzený titul Šampión práce ČR, 
přizná se CACT jedinci ve stejném plemeni, který obdržel Res. CACT. Potvrzení tohoto 
titulu si ověří majitel jedince s Res. CACT na sekretariátu ČMKU. 
 
ŠAMPIÓN PRÁCE ČR" 
3X CACT ČR ve dvou výcvikových sezónách, z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo 
republikové soutěži, minimálně známka VELMI DOBRÝ na výstavě FCI 
 
CACIT 
Uděluje se na mezinárodních zkouškách v pasení, jde o ČEKATELSTVÍ MEZINÁRODNÍHO ŠAMPIÓNa 
PRÁCE FCI „FCI International Working Champion Herding“ („FCI Mezinárodní pracovní šampion 
v pasení“). U těchto akcí účtuje FCI poplatek, jehož výši určuje valná hromada FCI. Tento poplatek je 
splatný při doručení seznamu s výsledky (CACIT / Res. CACIT) a katalogů, i když nebyl udělen žádný 
CACIT.  
Trialy, které byly schváleny FCI, musí být označeny takto: "International Trial with Attribution of the 
CACIT of the FCI" (Mezinárodní trial s udělováním CACIT FCI). Katalog těchto trialů musí být jasně 
označen logem FCI a těmito slovy: "Fédération Cynologique Internationale (FCI)”. 
 
MEZINÁRODNÍ ŠAMPION V PASENÍ 
Titul “FCI International Herding Champion” (FCI Mezinárodní šampion v pasení), může být udělen 
pouze „Herding“ psům, kteří získali: minimálně známku VELMI DOBRÝ na výstavě FCI ve třídě 
 otevřené, střední, pracovní nebo šampionů a dvě ocenění CACIT nebo Res. CACIT udělené dvěma 
různými rozhodčími ve dvou různých zemích.   
Žádosti musí být předkládány prostřednictvím národní kynologické organizace (ČMKU) a tituly 
potvrzuje FCI. 
 
MISTR ČR v pasení 
Uděluje se jednou v roce na soutěži označené Mistrovství ČR. V letech 2001 až 2008 se soutěžilo 
podle ZVOP, od roku 2009 se soutěží podle  FCI-IHT3. 
 
 
Pořadí jejich významnosti: 
1. MEZINÁRODNÍ ŠAMPION V PASENÍ 
2. ŠAMPIÓN PRÁCE ČR" 
3. MISTR ČR v pasení 
4. CACIT 
5. CACT 
 
Podrobnější informace včetně řádů jsou na www.paseni.unas.cz, případně na www.bcccz.cz 
24.1.2010 zpracoval Radko Loučka 
 
 
Pro informaci: 
Mistr ČR v collecting (anglickém) stylu s pěti ovečkami 

Rok Místo Obtížnost Pes Psovod (majitel) 

2001 Rovečné Trial I. Mouse di Cambiano M. Hrdlička (R. Loučka) 

2002 Sobotka Trial II. Etna Akumulator M. Koško (M. Koško) 

2004 Sobotka Trial II. Frankie Akumulator T. Pecold (T. Pecold) 

2006 Sobotka Trial III. Fairlea Nan (Jill) M. Koško (M. Koško) 

2007 Koclířov Trial III. Fairlea Nan (Jill) M. Koško (M. Koško) 

http://www.paseni.unas.cz/
http://www.bcccz.cz/
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2009 Libhošť Trial III. Nick Miveko M. Koško (M. Koško) 

 
 
Mistr ČR v tradičním (německém) stylu s velkým stádem a dvěma psy (úroveň trial II.) 

Rok Místo Zvířata Pes Psovod (majitel) 

2001 Rovečné Ovce, 100 ks Mouse di Cambiano 
Clydebank Brit 

M. Hrdlička (R. Loučka) 
M. Hrdlička (L. Kunor) 

2004 Zlobice 
 

Kozy, 40 ks Etna Akumulator 
Fairlea Nan (Jill) 

M. Koško (M. Koško) 
M. Koško (M. Koško) 

 
 
Tituly CACIT a CACT čekatele mezinárodního a národního čekatele šampiona ve výkonu (T3) 

Rok Místo Titul Pes Psovod (majitel) 

2009 Libhošť CACIT, CACT Nick Miveko M. Koško (M. Koško) 

2009 V. Újezd CACT Meggi Miveko M. Jindra (M. Jindra) 

2009 V. Újezd ResCACT Nick Miveko M. Koško (M. Koško) 

 

 
Příloha č. 6 Chovatelský a zápisní řád BCCCZ (15). 
 

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

1.        Chovatelský a zápisní řád klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen Chovatelský řád) 
je základní chovatelskou normou majitelů psů plemene border kolie. 

2.        Chovatelský řád slouží k řízení chovu plemene border kolie (dále jen “chov”). Řízením chovu 
tohoto plemene v ČR pověřilo předsednictvo Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) 
Border Collie Club Czech Republic (zkratka BCCCZ, dále jen “Klub”). ČMKU pro plemeno border 
kolie používá zkratku BOC. 

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” ve znění pozdějších předpisů (312/2008 Sb.). 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. 

Čl. 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. 

3.        Vedením chovatelské evidence a řízením chovu výbor Klubu pověřuje chovatelskou komisi  
(dále jen CHK) v čele s poradcem chovu (dále jen PCH). 

4.        Úkoly CHK 
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a)                   navrhovat a podporovat základní chovatelské cíle, 

b)                   navrhovat základní chovatelské dokumenty (bonitační řád, směrnice pro organizaci 
bonitací apod.), 

c)                   zajišťovat informační systém chovu, výměnu informací o výskytu dědičných onemocnění, 
jakož i dalších informací sloužících ke zlepšení řízení chovu, 

d)                   připravovat metodické pokyny pro provádění chovatelských akcí (bonitací, kontrol vrhů, 
apod.), 

e)                   připravovat metodické pokyny pro odbornou přípravu posuzovatelů exteriéru. 

5.        Úkoly PCH 

a)                   vést veškerou plemennou dokumentaci,  

b)                   potvrzovat chovatelské tiskopisy a žádosti úkonů prováděných PK ČMKU, 

c)                    jednat s PK ČMKU a sjednávat podmínky spolupráce s ní, 

d)                   pravidelně vyhodnocovat chov, sledovat úroveň a stav chovných jedinců a péči 
chovatelů o odchovy štěňat, 

e)                   navrhovat krytí, vydávat krycí listy, žádanky o čísla zápisu a přihlášky k zápisu štěňat, 

f)                    informovat CHK a výbor Klubu o zjištěných přestupcích členů Klubu proti tomuto řádu a 
obecně závazným předpisům upravujícím ochranu zvířat a veterinární péči a navrhovat jejich řešení, 

g)                   zajišťovat poradenskou činnost pro členy Klubu bez ohledu na jejich územní příslušnost 
(pokud tato služba není spojena s výjezdem, je bezplatná, v opačném případě člen Klubu hradí PCH 
vzniklé cestovní náklady dle vnitřních směrnic klubu). 

6.        PCH v případě vlastního odchovu štěňat žádá o schválení krycího listu předsedu nebo jednatele 
Klubu. 

7.        PCH může pro svoji činnost využít dílčí poradce chovu (nebo kontrolory vrhů) působící 
v určitém regionu, vybírá si je sám, za jejich činnost je však odpovědný.  

8.          Za kvalitu chovu ručí chovatel. V případě, že poradce chovu se spojením, které navrhl 
chovatel, nesouhlasí, na krycí list napíše “nedoporučuji” a navrhne vhodnější krycí psy. V případě, že 
chovatel na svém záměru trvá, musí spojení, které chce uskutečnit, ještě před samotným krytím 
písemně zdůvodnit výboru Klubu. 

9.        Základní podmínky chovnosti: 

a)       úspěšné absolvování bonitace s ohodnocením ”chovný” – podmínky jsou dány Bonitačním 
řádem Klubu, 

b)       dosažení věku 18 měsíců, 
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c)       nepřekročení věku 8 let u fen,  

d)       v případě, že se u chovného jedince prokáže dědičně založená choroba nebo vada vylučující z 
chovu (například epilepsie, u očí PRA, CEA, glaucom), bude z chovu vyřazen. 

e)       je-li odůvodněné podezření, že chovný jedinec má, nebo na své potomky přenáší, dědičně 
založené choroby nebo vady vylučující z chovu, může mu být, podle konkrétní situace v chovu, na 
doporučení chovatelské komise chovnost výborem Klubu pozastavena nebo zrušena. 

Čl. 3 Chovní jedinci 

1.          Jedincem plemene border kolie ve smyslu tohoto řádu se rozumí čistokrevný pes nebo fena 
s průkazem původu (dále jen PP) vydaným nebo registrovaným Plemennou knihou ČMKU (dále jen 
PK) nebo jinou plemennou knihou uznanou FCI. 

2.          Chovným psem a fenou ve smyslu tohoto řádu se rozumí takový jedinec plemene border 
kolie, který byl zařazen do chovu po splnění podmínek stanovených Bonitačním řádem Klubu. 

3.          Úspěšné splnění podmínek zařazení do chovu označuje Klub do průkazu původu jedince a 
potvrzuje ho PK (tzv. ”přeregistrace” do evidence chovných jedinců). 

4.          K chovu může být chovný jedinec používán, až když je zapsán do evidence chovných jedinců 
PK a dosáhl věku osmnácti měsíců. 

5.          Chovná fena může být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří osmi let.  

Čl. 4 Chovatel, majitel (držitel) chovného jedince 

1.          Majitelem psa (feny) je fyzická nebo právnická osoba, která právně platným způsobem zvíře 
získala, která je tedy nesporným vlastníkem psa a může to prokázat plnoprávným vlastnictvím PP psa 
(feny). 

2.          Držitelem psa (feny) je fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem autorizována k tomu, 
aby psu (feně) poskytovala stravu, ubytování a veškerou péči.  

3.           Majitelem krycího psa je fyzická osoba starší osmnácti let (nebo právnická osoba), která 
splňuje podmínky tohoto řádu a je majitelem psa, který je zapsán v rejstříku chovných jedinců PK 
ČMKU nebo jiné plemenné knihy uznané FCI.  

4.          Držitelem krycího psa je ta fyzická osoba starší osmnácti let, která je majitelem zmocněna 
používat psa v chovu, resp. dává ho k dispozici ke krytí fen. Doporučuje se, aby toto zmocnění mělo 
písemnou formu uloženou v originále u majitele i držitele. 

5.          Chovatelem je fyzická osoba starší osmnácti let (nebo právnická osoba), která je držitelem 
mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice (mezinárodní registraci chovatelské stanice 
provádí a rejstřík chovatelských stanic vede FCI za spolupráce ČMKU), splňuje podmínky tohoto řádu 
a v době krytí chovné feny je z právního hlediska jejím majitelem.  

6.          Právo na chov může majitel feny smluvně postoupit jiné osobě ještě před předpokládaným 
krytím. Ve smlouvě je třeba přesně stanovit práva a povinnosti obou smluvních stran. Smlouva musí 
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být přiložena k přihlášce vrhu. Ten, kdo dočasně přejímá fenu do práva na chov, je ve smyslu tohoto 
řádu pro dobu od nakrytí až po odstavení štěňat majitelem feny. 

7.          Právní vztahy vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, vztahu mezi majitelem krycího psa a 
chovatelem a vztahu mezi chovatelem a nabyvateli štěňat se řídí všeobecně platnými právními 
předpisy. Naléhavě se doporučuje, aby zúčastněné strany před každým chovatelským záměrem 
písemně uzavřely vzájemné dohody, zejména ohledně finančních závazků.  

8.          Za psa (fenu) ručí osoba, která v době případného vzniku škody poskytuje zvířeti ubytování a 
stravu. Pokud zůstává fena jeden nebo více dní v péči držitele krycího psa, má tento držitel povinnost 
ručení za škody, které fena způsobí  třetím osobám.  

9.          Každou změnu ve vlastnictví či držení chovného jedince nebo jeho úhyn je povinen majitel 
(držitel) chovného jedince  ohlásit do 15 dnů PCH. 

10.       Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší novému chovateli i veškerá práva a 
povinnosti s odchovem (ovšem pokud se původní a nový majitel nedohodnou jinak). 

11.       Zemře-li chovatel v době březosti své chovné feny, rozhodne její dědic o tom, zda bude vrh 
zapsán na chovatelskou stanici zemřelého nebo na chovatelskou stanici nového chovatele, kterému 
dědici předají fenu do vlastnictví nebo držení. 

12.       Chovatel vede “knihu odchovů” pro každou svou chovnou fenu a předkládá ji na požádání 
všem kontrolním orgánům Klubu či ČMKU. Majitel (držitel) krycího psa vede za stejných podmínek 
“knihu krytí”. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného majitele 
(držitele) jsou předávány spolu s průkazem původu novému nabyvateli. 

13.       Majitel chovné feny by měl neprodleně po prodeji štěňat sdělit PCH  adresy nových majitelů 
štěňat, a to i v případě vývozu štěňat do zahraničí. 

13.       Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více občanů z různých zemí, musí splňovat podmínky 
pro zařazení do chovu zemí všech spolumajitelů. 

15.       Majitel nebo držitel chovného jedince mu poskytuje potřebnou výživnou a v4chovnou péči a 
zabezpečuje potřebná veterinární opatření k udržení jeho imunity proti přenosným nemocem, 
především psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině. Toto ustanovení se obdobně 
vztahuje i na péči o březí fenu a jednotlivé odchovy štěňat. 

15.       Chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vytváří potřebné podmínky a spolupracuje 
s Klubem při kontrolách dodržování ustanovení tohoto řádu a při úkonech vyplývajících z ustanovení 
tohoto řádu. 

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. 

Čl. 5 Krycí list 

1.          Pro plánované krytí feny vystavuje PCH krycí list. Součástí krycího listu je oddělitelná část 
“oznámení o vrhu”. Za vystavení krycího listu platí chovatel Klubu poplatek ve výši schválené 
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výborem Klubu. Doklad o zaplacení tohoto poplatku zasílá chovatel PCH spolu s žádostí o vystavení 
krycího listu. Chovatel musí v žádosti o krycí list také doložit certifikát (vystavený laboratoří 
akceptovanou klubem), že je alespoň jeden z rodičů DNA CEA normal, nebo že je DNA CEA normal 
po předcích.  

2.          Platnost vystavených krycích listů je omezena na jeden rok od data vystavení. V této lhůtě 
může chovatel bezplatně požádat poradce chovu o změnu krycích psů. PCH může v odůvodněném 
případě prodloužit platnost krycího listu. 

3.          Chovatel si může navrhnout krycí psy sám, nebo požádat PCH o jejich navržení. 

4.          Krycí list vystavený PCH zpravidla obsahuje návrh nejméně tří krycích psů. Výjimečně může 
obsahovat menší počet návrhů, a to zejména v případě, kdy objektivně není pro chovnou fenu 
vhodný krycí pes v rámci rejstříku chovných psů Klubu k dispozici. Pak se doporučuje krýt v zahraničí.  

5.          PCH vystavuje krycí listy do dvaceti pracovních dnů po obdržení žádosti chovatele o jejich 
vystavení. Tuto lhůtu lze po dohodě chovatele s PCH zkrátit, poplatek za vystavení krycího listu se 
v takovém případě zvyšuje o částku stanovenou výborem Klubu.  

6.          Krycí list musí obsahovat následující údaje:  

a)                   jméno krycího psa (psů) navrženého ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu v plemenné knize, 

b)                   jméno chovné feny a číslo jejího zápisu v plemenné knize, 

c)                   jméno a adresu majitele (držitele) krycího psa, 

d)                   jméno a adresu chovatele v momentě krycího aktu, popř. datum získání feny,   

e)                   místo a datum krytí, případně opakovaného krytí, 

f)                    podpisy chovatele a majitele (držitele) krycího psa.  

7.          Krycí list je základním dokladem o schváleném a uskutečněném krytí a tvoří společně 
s přihláškou k zápisu štěňat dokumentaci pro vydání průkazů původu štěňatům. Bez vystaveného 
platného krycího listu není možné krytí uskutečnit.  

8.          Nejpozději do sedmi dnů po uskutečnění krytí odešle chovatel na adresu PCH krycí list.   

9.          Do sedmi dnů po narození štěňat zašle chovatel PCH vyplněné “oznámení o vrhu”. 

10.       V případě, že fena byla nakryta, ale nezabřezla, vrátí chovatel PCH originál krycího listu a 
“oznámení o vrhu” s poznámkou, že fena nezabřezla, a to nejpozději do sedmdesáti pěti dnů po datu 
krytí.  

Čl. 6 Krytí 

1.          Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a to na základě platného krycího listu.  

2.          Za krytí se považuje nejméně jedno spojení krycího psa s chovnou fenou.  
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3.          Během jednoho hárání smí být chovná fena nakryta jen jedním z krycích psů, který je uveden 
na krycím listu (pořadí krycích psů není závazné). 

4.          Pokud vybraný krycí pes fenu nenakryl, smí být užit další krycí pes, který je uveden na krycím 
listu. 

5.          Chovná fena by měla být kryta u majitele krycího psa. Chovatel, nebo jím zmocněná osoba, 
chovnou fenu ke krytí doprovází. 

6.          Pokud chovná fena zůstává u majitele krycího psa několik dní, hradí majitel chovné feny 
veškeré náklady s tím spojené.  

7.          Majitel krycího psa se o chovnou fenu v době, kdy je u něj umístěna na krytí, řádně stará. 
Přitom rovněž odpovídá za případné škody, které by v té době chovná fena způsobila třetí osobě.  

8.          Pokud došlo k úhynu chovné feny v době, kdy byla v péči majitele (držitele) krycího psa, tento 
o tom podá zprávu chovateli a zjistí na své náklady příčinu úhynu.  

9.          Pokud k úhynu chovné feny došlo z důvodů na straně majitele krycího psa, uhradí majiteli 
chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo z důvodů na straně majitele 
krycího psa, chovatel uhradí majiteli krycího psa náklady, které vynaložil na péči o fenu dle uzavřené 
dohody. 

10.       Při neplánovaném nakrytí jiným psem než smluveným majitel (držitel) krycího psa toto 
chovateli ohlásí a uhradí mu všechny náklady a vzniklé škody. Majitel (držitel) krycího psa není 
oprávněn po takovémto krytí žádat od chovatele žádné vyrovnání.  

11.       Po krytí majitel (držitel) krycího psa a chovatel vyplní a podepíší krycí list. Svým podpisem 
majitel (držitel) krycího psa stvrzuje, že byl očitým svědkem krycího aktu. 

12.       Úhrada za krytí je věcí dohody majitelů chovných jedinců. Majitel krycího psa může dohodou 
s chovatelem uplatnit předkupní právo na koupi jednoho štěněte za podmínky, že ve vrhu budou 
aspoň dvě štěňata. V tom případě má právo prvního výběru chovatel a právo druhého výběru pak 
majitel krycího psa. 

13.       Krytí chovné feny může být nahrazeno inseminací. Umělá inseminace ale nesmí být použita u 
jedince, který se dosud úspěšně nereprodukoval přirozenou cestou. Tento úkon smí dělat pouze 
osoba odborně způsobilá (zákon č. 87/1987 Sb.), která svým podpisem potvrzuje, že bylo užito 
semene určeného (dohodnutého) psa. Náklady na inseminaci hradí chovatel. 

14.       Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má chovatel nárok na jedno 
bezplatné krytí stejné feny stejným psem. 

15.       Právo krytí zdarma zanikne úhynem krycího psa nebo chovné feny. 

16.       Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz 
uhrazených za krytí.  

17.       Během jednoho kalendářního dne smí krycí pes krýt pouze jednu chovnou fenu. 
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18.       Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, původní majitel oznámí v rámci dohody 
o převodu vlastnictví nabyvateli písemně všechny nesplněné závazky vyplývající z tohoto řádu. 

19.       Přejde-li březí chovná fena do vlastnictví jiného majitele, původní majitel oznámí tuto 
skutečnost spolu s adresou nového majitele majiteli krycího psa a nabyvateli oznámí adresu majitele 
krycího psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu.  

20.       Dojde- li k převodu březí feny ze zahraničí, musí být v zemi  exportu chovná. Vrh bude zapsán 
do PK CR. Pro další vrh platí už naše podmínky. 

21.       Psa či fenu lze k chovu zapůjčit na základě písemné dohody s uvedením konkrétních podmínek 
mezi majitelem a tím, kdo si chovného jedince půjčuje. Musí být jasně prokazatelná identifikace 
jedince (tetování, čipování). Ten, kdo si chovného jedince zapůjčuje, předloží Plemenné knize ČMKU 
prostřednictvím PCH BCCCZ kopii PP (FCI), doklad o tom, že jedinec je v dané zemi chovný (dokladem 
může být i PP jeho potomka), souhlas majitele daného jedince se zapůjčením (s uvedením doby 
zapůjčení a pověřením držitele k podpisu chovatelské dokumentace). Fena smí být zapůjčena pouze 
na jeden vrh.  

22.       Importovaní jedinci musí být zapsáni do PK ČMKU a splnit chovné podmínky BCCCZ. 

Čl. 7 Vrh 

1.          Chovná fena a vrh mají být umístěny u chovatele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, informuje 
chovatel o této skutečnosti v dostatečném předstihu PCH. 

2.          Chovná fena může mít v jednom kalendářním roce pouze jeden vrh. 

3.          Utrácení zvířat v chovech smí provádět pouze veterinární lékař v případech stanovených §5 
zákona 246/1992 Sb., což je:  

a)                   slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové 
vyčerpání nebo stáří zvířete znamenající při dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpení,  

b)                   nařízené ochranné opatření při výskytu nákazy nebo jiného hromadného onemocnění 
zvířat, 

c)                   regulování populace zvířat.  

Pozn.: posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit, náleží 
veterinárnímu lékaři.   

4.        Chovatel zabezpečí štěňatům přiměřené podmínky odchovu (především ustájení a výživy), 
které odpovídají potřebě zdárného fyzického a psychického vývoje štěňat.  

5.        Štěňata se označují čipem zapraveným injekčně pod kůži na levé straně krku, nebo tetováním 
do levého ucha. Je na rozhodnutí chovatele jaký typ označení zvolí. Štěňata se označují čipem nebo 
tetováním od šestého týdne věku. Všechna štěňata ve vrhu musí být označena stejným způsobem, 
tedy čipem nebo tetováním. 
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6.        Ke zjištění zdravotního i výživného stavu štěňat i chovné feny se doporučuje požádat 
veterinárního lékaře o kontrolu vrhu, včetně zápisu o ní. Kontrolu vrhu může, v případě potřeby 
provést i PCH nebo jím pověřená osoba. 

7.        Minimální věk pro odběr štěňat od chovné feny je 50 dnů.  

8.        Chovatel při prodeji štěněte v písemné smlouvě upozorní kupujícího na všechny jemu známé 
nedostatky, které mohou snížit zdravotní, chovnou i exteriérovou kvalitu štěněte. Současně chovatel 
oznámí kupujícímu, kdy a čím bylo štěně odčerveno, očkováno a dosavadní způsob jeho krmení. 

9.        Chovatel by měl informovat všechny nové majitele štěňat o existenci Klubu a podat jim veškeré 
dostupné informace o něm, zejména o možnosti vstupu do Klubu (předání přihlášek nebo kontaktu 
na vedení klubu). 

10.     Ke štěněti nerozdílně patří jeho průkaz původu, není přípustné, aby štěně bylo novému majiteli 
poskytnuto bez něho. V případě, že chovatel v době předávání štěněte jeho průkaz původu dosud od 
plemenné knihy nedostal, předá ho novému majiteli štěněte bezodkladně po jeho obdržení. 
Zadržování průkazu původu štěněte je nepřípustné. 

11.     Ve výjimečných případech, u štěněte, které má prokazatelně vadu vylučující z pozdějšího 
chovu, může  chovatel toto uvést do Přihlášky k zápisu štěňat. Plemenná kniha ČMKU pak označí 
v průkazu původu toto štěně jako “nestandardní”. 

12.     Štěňatům, narozeným z neúmyslného krytí dvou chovných jedinců border kolie, nebo 
jedincům, z nichž alespoň jeden není chovný, nebo štěňatům, která chovatel přihlásil po vypršení 
požadované lhůty 3 měsíce, Plemenná kniha ČMKU vystaví PP pouze za předpokladu, že ji o to 
požádá výbor Klubu. Majitel feny o to ale nejdříve musí výbor Klubu písemně požádat, musí se 
podrobit kárnému řízení a splnit případné podmínky dané výborem. 

Čl. 8 Chovatelská stanice 

1.   Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.  

2.   Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet 
chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.  

3.   Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze 
měnit.  

4.   Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, která je způsobilá 
k právním úkonům.  

5.   Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.  

6.   Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo 
smluvním postoupením.  

7.   Registrace chovatelské stanice zaniká buď písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení nebo 
úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.  
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8.   Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně 
ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU.  

Čl. 9 Zápisy štěňat do plemenné knihy 

1.        Nejpozději do 28 dnů věku štěňat chovatel zasílá na plemennou knihu vyplněnou “žádanku o 
čísla zápisu”, ta mu je i s doplněnými čísly vrácena zpět. 

2.        Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je “přihláška vrhu”, kterou chovatel zasílá 
PCH nejpozději do 11 týdnů věku štěňat. PCH pak obratem žádá PK o vydání PP na všechna 
odchovaná štěňata z vrhu. 

3.        Spolu s “přihláškou vrhu” chovatel odesílá PCH od tetovače potvrzenou “žádanku o čísla 
zápisu” a doklad o genetickém vyšetření DNA na CEA s výsledkem CEA/DNA Normal, a to alespoň 
jednoho z rodičů, nebo obou rodičů jednoho z rodičů, nebo po jejich rodičích. Může také přiložit a 
kopie osvědčení o udělení titulů nebo zkoušek. Při zahraničním krytí odesílá spolu s „přihláškou vrhu“ 
také kopii PP krycího psa spolu s potvrzením o jeho chovnosti.  

4.        Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Jméno nesmí být delší než 15 
znaků, včetně mezer. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. V abecední řadě se 
zpravidla nepoužívají písmena s háčky,  písmeno CH, není nutné využívat také například písmeno X, Y, 
W nebo Q. Každé plemeno v chovatelské stanici má zvláštní abecední řadu. 

5.        Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.  

6.        Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí následovně: zkratka plemenné knihy / identifikační 
značka plemene / číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu 
lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok 
zařazení do chovu apod.).  

7.        Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.  

Čl. 10 Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy 

1.   Jedincům, dovezeným s exportními průkazy původu vystavenými zeměmi FCI nebo zeměmi, které 
FCI uznává, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle výše uvedeného schematu. V případě, že jsou 
importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutné před číslem 
jejich zápisu uvádět i zkratku původní plemenné knihy (původní plemenná kniha / česká plemenná 
kniha / zkratka plemene / číslo zápisu).  

2.   Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je třeba doložit ověřeným překladem.  

Čl. 11 Zápis jedinců do registru 

1.   Registr je součástí plemenné knihy, do které se zapisují:  

a)                     importovaní jedinci, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách neuznaných FCI, 

b)                     štěňata pocházející z vrhu po rodičích, kteří nemají tři generace předků řádně zapsané 
v plemenných knihách uznaných FCI, 
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c)                     jedinci bez průkazu původu.  

3.        Podmínkou pro zapsání do registru:  

a)       viz bod 1, odstavec c), 

b)       souhlas výboru Klubu. Jedinec musí být posouzen na dvou výstavách dvěma různými 
rozhodčími a oceněn nejméně známkou ”velmi dobrá”, 

c)       v dalším chovu by měl, dle doporučení FCI, mít jeden z rodičů úplný rodokmen.  

3.     Průkazy původu jedinců zapsaných do registru budou nezaměnitelně označeny nápisem: ”ČMKU 
– registr”.  

Čl. 12 Průkaz původu 

1.     Průkaz původu (PP) je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného psa (feny). Je vystaven 
na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU. 

2.     Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je příslušenstvím tohoto 
jedince. Chovatel je povinen předat průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného 
odkladu poté, co jej obdržel z Plemenné knihy ČMKU, kterou byl průkaz původu vystaven. Cena 
jedince zahrnuje i cenu průkazu původu. 

3.     Ztrátu průkazu původu je nutné hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz lze 
vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v časopise Pes nebo dalších 
kynologických časopisech vystavit duplikát. 

4.     Zápisy do rodokmenu smí provádět pouze Plemenná kniha ČMKU. 

5.     Zápisy do přílohy provádějí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní 
kancelář, veterináři, poradci chovu, pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). 

6.     Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis 
provedl. 

7.     Jestliže štěně uhyne po odeslání přihlášky k zápisu štěňat, je možné požádat o storno vystavení 
PP. 

Čl. 13 Vývoz 

1.   Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem 
sekretariátu ČMKU označen razítkem Export Pedigree, průtlačným razítkem se znakem ČMKU, 
kulatým razítkem ČMKU s podpisem pracovníka a adresou nového majitele.  

2.   Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.  

Čl. 14 Závěrečná ustanovení 

1.        Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro každého majitele jedince plemene border kolie, který 
je zapsán v PK ČMKU. 
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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 disciplinární orgány Klubu podle Kárného řádu Klubu v souladu 
s Kárným řádem ČMKU.  

4.        Výbor Klubu má právo potrestat majitele, který zásadním způsobem poruší Etický kodex Klubu 
nebo ustanovení tohoto řádu. Za zásadní porušení ve smyslu tohoto ustanovení se považují i jakékoliv 
podvody směřující k obcházení ustanovení platných řádů Klubu. Způsob potrestání definuje Kárný řád 
Klubu BCCCZ. 

5.        Členové Klubu hradí poplatky za úkony spojené se svou chovatelskou činností ve výši a 
v termínech, které schválí výbor Klubu. 

6.        Pokud by některé z ustanovení tohoto řádu bylo v rozporu s ustanoveními Chovatelského a 
zápisního řádu ČMKU, platí ustanovení Chovatelského a zápisního řádu ČMKU. Pokud by se vyskytly 
případy, které nejsou v tomto řádu uvedeny, je třeba jednat především v zájmu chovu border collií, 
pak v zájmu Klubu a ve smyslu Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Chovatelského a zápisního 
řádu ČMKU. 

7.        Tento řád byl schválen výborem Klubu dne 15.3. 2010. Nabývá platnosti dnem zveřejnění v 
klubovém zpravodaji Borderholic. 

 

 


