
BORDER COLLIE CLUB CZECH 
REPUBLIC

Zápis z  jednání výboru BCCCZ  č. 76 za období duben 2022 - 
červenec 2022 

Předseda spolku:  Ing. Radko Loučka, CSc. 
Členové výboru: Stanislava Balogová, místopředsedkyně; Monika Švarcová, poradkyně chovu; Ing. 
Martina Paulino, hospodářka klubu, Ing. Kolečková Radka, jednatelka klubu 
Členové kontrolní a revizní komise: Bc. Radek Šíp, předseda; Karolina Koucká, Mgr. Petra Novotná 
Zapisovatel: Ing. Radka Kolečková 
Forma jednání: e-mailová korespondence


Sport a výstavy 
1.  Dne 4.6. se konala Klubová výstava bez KV v Litoměřicích. Posuzovateli byli paní Beata Štýbrová 

(CZ) a pan David Connoly (IRL). Na výstavu se přihlásilo 77 psů, 110 fen. Pan David Connoly 
napsal po ukončení výstavy velmi pěkné poděkování a kladné hodnocení jak akce, tak i úrovně 
chovu BOC v ČR.


2. Výbor byl osloven ČMKU  k nominaci rozhodčích pro Evropskou výstavu v roce 2025. Výstava se 
bude konat v termínu 8-10.4.2025 v Brně.


3. 26.6. 2022 se konala bonitace ve Zlíně, posuzovatelkou byla paní Monika Švarcová. Zúčastnilo se 
48 , z toho neuchovněných jedinců bylo celkem 1, z rebonitovaných 3 uspěli/1 neuspěla .


4. Výbor schválil příspěvek na MČR BOC agility ve výši 15.000 Kč, pořadatelkou akce byla paní Lucie 
Vočadlová.


5. Výbor schválil žádost ČAOPP o podporu a spolupráci na MČR 2022 a M BCCCZ 2022 ve rozsahu 
finanční podpora ve výši 15.000 Kč, pohár pro Mistra BCCCZ a upomínkové a reklamní předměty 
klubu.


Chov 
6. Výbor vyhověl žádosti paní Duplákové (chovatelka z SK) o umožnění bonitace feny zapsané pod 

PK ČMKU  Angel In your shadow I can shine pod klubem BCCCZ.

7. Výbor zaslal své stanovisko a upozornění panu Kozákovi, kdy podklady pro vydání PP štěněti z 

vrhu feny Carmen Tobani byly zaslány více než po roce. Klub udělil s ohledem na dosavadní 
bezproblémový chov vícenáklady ve výši 1000 Kč.


8. Chovatelka paní Pichlíková informovala klub o nechtěném překrytí feny Alcora Chiannies psem 
Cale Devětsil (náhradním krycím psem), výbor nařídil parentitu celého vrhu a s ohledem na korektní 
přístup chovatelky udělil vícenáklady ve výši 1000 Kč.


9. S ohledem na neplánované krytí feny, výbor vyhověl žádosti o individuální bonitaci feny Josefine 
Open Gate, pana Gerstnera. Následnému vrhu feny budou vydány PP za podmínek 1000 Kč/
štěně, vydání krycího listu jako urgentního, vyhotovení parentity vrhu.


10.Chovatelka paní Elnerová  požádala o zrušení vrhu “A” CHS  Z Roveňských strání, když po 
odůvodněném podezření provedla z  vlastní vůle testy paternity celému vrhu (m. Element Fly 
Mersey ) a ukázalo se, že otcem není pes uvedený v KL. Výbor žádosti vyhověl a oceňuje tak 
zodpovědný chovatelský přístup. Zároveň je důležité upozornit, že přesně v takovýchto případech 
nabývá významu povinnost vyhotovení povinných genetických profilů bonitovaných jedinců. 
Překrytí nemusí ani chovatel vědomě zapřít, protože o něm např. neví a na vzhledu štěňat se 
nemusí výrazně projevit (minimálně do určitého veku), genetický profil pak genetický nesoulad 
jednoznačně prokáže.


11.Výbor vyhověl žádosti paní Horčičkové o zapůjčení feny Sh Ch Tonkory Some Have It z UK s 
podmínkou doložení chovnosti, dále omezením půjčení feny na jeden vrh a doložení vyšetření DOV 
v ČR akreditovaným veterinárním lékařem. V případě dalšího vrhu by bylo nutné fenu rebonitovat v 
ČR za podmínek BCCCZ.
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Klub 
12.Na základě odsouhlaseného návrhu na členské schůzi byl založen transparentní účet v ČSOB za 

výhodných podmínek vedení účtu i úročení finančních prostředků. Poplatky za vedení účtu jsou 
nulové na dobu jednoho roku, Příchozí a odchozí platby jsou za 1 Kč. Klub založil i spořící účet pro 
lepší zhodnocení volných prostředků. Číslo transparentního účtu je 308229418/0300. Účet v 
České spořitelně byl zrušen.


13.Byl proveden změnový zápis na obchodním rejstříku, kdy členové výboru musí zapsáni do 
obchodní rejstříku jmenovitě. 


14.Za BCCCZ se Valné hromady ČMKU zúčastnila paní Martina Paulino a paní Alexandra Grygarová. 
Podrobná zpráva o průběhu valné hromady je k dispozici členům na webových stránkách BCCCZ. 


15.Výbor obdržel vyjádření dozorčí rady ČMKU k udělené aprobaci pro plemeno  BOC paní 
Cepkové. Dle stanoviska DR a předsednictva ČMKU je jmenování v souladu s podmínkami, které 
byly s ohledem na pandemii covid zmírněné a tyto podmínky byly následně prodloužené do 
30.6.2021 a 31.12.2021. 
Na dotaz BCCCZ, kde byla provedena druhá hospitace, klub nedostal odpověď od DR, ani od 
ČMKU (dle oficiálního vyjádření ČMKU „dotaz BCCCZ není relevantní“).


16.Na slavnostní akci k třicetiletému výročí založení ČMKU, která se uskuteční v Brně 2.12.2022, byl 
za Spolek BCCCZ delegován předseda Ing. Radko Loučka.


 


Zápis výborem schválen: 13.9.2022

https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet?account=308229418
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