Z Á P I S
z jednání Plenárního zasedání Boxerkubu ČR
konaném dne 26.11.2011 v hotelu Tři věžičky v Stříži u Jihlavy.
Přítomni:
Čenové Plenárního zasednání.
ÚP Praha: Ing. Jiří Kneidl
ÚP Střední Čechy. písemně zmocněná Renata Kotoučová
ÚP Plzeň: Ing. daniel Fojtík
ÚP Děčín: Miroslav Roškota
ÚP Hradec Králové: nikdo - Josef Morávek omluven
ÚP Brno: Alena Vlhová
ÚP Ostrana: PHDr Jan Machač
ÚP Český Krumlov: Jitka Šefčíková
ÚP Staňkov. písemně zmocněn Mgr. Petr Šlauf
ÚP Rychvald: MVDr Jaromír Špicera
ÚP Louny: Miloslava Fialová
ÚP Olomouc: písemně zmocněn MVDr Jaromír Špicera
ÚP Ústí n. Orlicí: Radka Kosařová.
Je přítomno 12 členů Plenárního zasedání s platnými hlasy.
Za výbor BKČR:
předseda Ing. Radim Fiala, hospodář Blanka Roškotová, ÚPCH Karel Archman, hl. výcvikář
Miloslav Auterský, bez funkce Alena Šefelínová, PSR Jiří Suchý, RK - Předseda JUDr
Helena Mejvaldová a člen - Zdeněk Mifek, Mgr. Petr Šlauf,
Jacqueline Sílová, Josef Morávek, Marcela Lukešová - omluveni
1. Plenární zasedání zahájil předseda Ing. Fiala v 10,15 hodin. Přivítal členy Plenárního
zasedání, členy výboru a revizní komise BK ČR a ostatní přítomné. Seznámil je s
důvodem výběru místa pro dostupnost z celé republiky i s předběžnou cenou za nájem
prostor a občerstvení cca 10tis. Kč.
2. Předseda přečetl navrhovaný program jednání, jak byl všem zaslán.
Program byl ve všech bodech schválen 12 hlasy.
3. Předseda přednesl návrh jednacího řádu tak, jak byl všem zaslán. Byl vznesen návrh
na změnu bodu 10 a to věty za čárkou tak, že host může přednést svůj příspěvek
pouze, schválí-li to členové Plenárního zasedání hlasováním.
V této podobě byl jednací řád schválen 12 hlasy.
4. Předseda zahájil volbu zapisovatele Plenárního zasedání (dále jen PZ), ověřovatele,
sčitatele.
Byly navrženy : zapisovatel JUDr Helena Mejvaldová
ověřovatel: Alena Šefelínová
sčitatel: Blanka Roškotová
Všichni byli zvoleni 12 hlasy.
5. Předseda přistoupil ke kontrole plnění úkolů minulého PZ z roku 2010.
- zpracovat dohodu mezi BKČR a Slovenským BK ve věci konání společných akcí
Atibox. Předseda informoval, že smlouva o ukončení spolupráce a narovnání byla
připravena, projednána písemně s předsedou Slovenského BK p. Šustrem a jemu

již také zaslána k podepsání. Předseda slovenského boxerklubu s českým návrhem
souhlasí. Podepsána dosud není.
- prověřit možnost a podmínky vedení účtu u jednotlivých bank. Informovala p.
Roškotová, která jednala zejména s KB, kde má BKČR účet, ale i s jinými. Po té,
co upozornila, že účet u KB zruší, byly připraveny výhodnější podmínky a
podepsána nová smlouva o vedení účtu s Komerční bankou a.s., se kterou má
dosud BKČR smlouvu o vedení účtu, a to se zvýhodněnými měsíčními poplatky
cca o polovinu, jedná se o paušál až do 40ti položek za měsíc. Přístup k účtu, resp.
podpisové právo má předseda a pokladník, t.j. Ing. Fiala a p. Roškotová
- ÚP Ústí n. Orlicí měla projednat zkoušku z výkonu psa Charlie Henybox v
Bulharsku. Předseda informoval, že na požádání výboru pobočka věc prošetřila a
neshledala nic nesprávného. Výbor tuto věc projednal i na základě stanoviska
ČKS, že zkouška je platná a zrušil zákaz psa krýt feny bez zkoušek. Předseda
vysvětlil, proč tento krok výbor učinil, neboť hrozilo soudní řízení o náhradu
škoda, věc řešil advokát majitele psa. Vyzval PZ k rozhodnutí o dalším postupu.
- PZ v té souvislosti navrhlo a to - Ing. Fojtík, aby v závažných případech mohl
výbor rozhodnout na základě mailového vyjádření členů PZ, tedy předsedů
poboček a toto aby bylo upraveno do novely Stanov BKČR Další návrh přednesl
MVDr Špicera tak, aby ve stanovách byla možnost hlasování PZ per rollam. PZ
nakonec schválilo, aby v tomto smyslu byly stanovy v návrhu novely pro
konferenci zpracovány. Pro hlasovalo 10 hlasů, 2 se zdržely.
6. Přistoupeno k přednesu zpráv funkcionářů. První zprávu přednesl předseda. Mimo jiné
vyzdvihl a pochválil práci redaktorky, a redakční rady. Vyzdvihl úroveň Zpravodaje
BK ČR. Současná kvalitní barevná verze přitáhla inzerenty a inzerce kryje cca 60%
nákladů na výdej a distribuci Zpravodaje. Zprávy redaktora, místopředsedy a
tajemníka přednesla v zastoupení A. Šefelínová. Hlavní výcvikář p. Auterský vyzdvihl
ve své zprávě účast našich reprezentantů na mistrovství světa Atiboxu ve výkonu
2011. Dále přednesla zprávu p. Šefelínová, hlavní poradce chovu p. Archman, PSR p.
Suchý, též poděkoval reprezentantům větové výstavy Atiboxu v roce 2011 za vzornou
reprezentaci. Dále přednesla zprávu hospodáře p. Roškotová. Uvedla účetní stav k
24.11.2011, který je vcelku uspokojivý. Příjmy zatím 184 444,- Kč, výdaje zatím 168
993,- Kč. Nakonec přednesla zprávu předsedkyně RK a to k hospodaření v roce 2010.
Následovala krátká diskuse k předneseným zprávám s tím, že PZ všechny zprávy
vzalo na vědomí všemi hlasy.
7. Dále přednesla hospodářka p. Roškotová návrh rozpočtu na rok 2012, tak jak byl všem
předem zaslán. Návrh rozpočtu je mírně deficitní se snahou o úspornost. Předseda
vyzdvihl hlavní úkol BKČR - minimalizovat schodek. Ing. Fojtík navrhl zvýšení
příspěvků. Na návrh předsedy, ještě se zvyšováním počkat, jak se bude vyvíjet příští
rok, nedošlo k projednávání či hlasování o zvýšení příspěvku.
PZ schválilo návrh rozpočtu pro rok 2012 všemi 12 hlasy.
8. Bylo přistoupeno k projednání změn podmínek chovu Chovatelského řádu BKČR
Přednesl HPCH K. Archman.. Podstatou je:
a) veterinární vyšetření u fen starších 8 let pro povolení dalšího vrhu může být max.
měsíc staré
b) takové veterinární vyšetření musí být provedeno na začátku říje feny.
Návrh za a) nebyl nikým podpořen. Projednával se proto návrh za b). PZ schválil
změny následovně:
čl. 4d Chovatelského řádu se ruší.
čl 4d Chovatelského řádu nově zní: feny , které ukončily 8.rok věku. O prodloužení
chovnosti může majitel feny požádat PCH územní pobočky, ve které je členem. PCH

může povolit krytí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete
na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných
rizik. Chovnost feny může být prodloužena pouze na jeden vrh.
Pro toto znění hlasovalo 12 hlasů.
Dále byl projednáván návrh ÚP Hradec Králové k úzké příbuzenské plemenitbě a
jejímu regulování a podřízení schválení HPCH a výboru BKČR a k zákazu spojení
mezi sourozenci, rodiči, či potomky. Návrh přednesl předseda. HPCH p. Archman,
nedoporučil vzhledem k vysoké odbornosti otázky věc projednávat na PZ bez
stanoviska odborné komise poradců chovu a věc odložit až po setkání poradců chovu
pro konferenci. P. Fialová navrhla o úzké příbuzenské plemenitbě rozhodně jednat, ale
po projednání s poradci chovu. MVDr Špicera zpochybnil termíny jako incest a úzká
příbuzenská plemenitba, neboť nejsou v chovu nikde definovány ani vykládány.
PZ nakonec jednání o návrhu ÚP Hradec Králové 12 hlasy zamítlo a uložilo odborné
komisi poradců chovu projednat problém na svém zasedání a doporučit řešení
konferenci a to všemi 12 hlasy.
9. Dále bylo přistoupeno k projednání změn ve Výstavním řádu BKČR. PSR p. Suchý
přednesl návrh změn, které se týkají
a) úpravy chronologického uspořádání řádu
b) doplnění chybějících titulů a to BOJ, BOV, Český grand šampion, Šampion BKČR
a Šampion ČMKÚ.
K věci se vyjádřil p. Roškota, který kritizoval rozsah výstavního řádů a jeho
rozvleklost a nepřehlednost a navrhl přijmout pouze speciální část v ostatním odkázat
na Výstavní řád ČMKÚ. Konkrétní znění nenavrhl.
Úpravy výstavního řádu tak, jak je navrhl p. Suchý byly nakonec schváleny 11 hlasů.
Jeden se hlasování zdržel.
10. Následovala diskuze a různé příspěvky .
- Nejprve předseda informoval o daňové povinnosti, zejména o povinnosti BKČR
dávat daňové přiznání. Informoval, že bylo podáno začátkem července 2011 za rok
2010 a musí být podáváno každý rok.
- upozornil že logo BKČR - hlava boxera s kupírovanýma ušima nebude nadále
možné používat a doporučil provést úpravy na svislé uši.. Dr Machač se nabídl
pracovat na návrhu změny znaku BKČR - hlava boxera .
- p. Auterský informoval o přípravě úpravy systému výběru reprezentantů na
mistrovství světa ve výkonu Atibox. Zpracován bude dvoustupňový systém
- Předseda dále doporučil pobočkám a pořadatelům výročních výstav, aby
delegovaly minimálně polovinu rozhodčích z řad českých rozhodčí.
- Předseda informoval o výběru pořadatele výroční speciální výstavy a to ÚP
Louny, která se jediná přihlásila. Výstava se bude konat v kempu Javorová skála u
Sedlce - Prčice dne 8.9.2012
- Ing. Kneidl navrhl, aby se Justitzův memoriál konal na jaře. K tomu p. Auterský
uvedl, že se tyto věci budou řešit v souvislosti úpravy systému výběru a
výběrových závodů, jak výše informoval.
- p. Roškota upozornil na to, že stále více psů je čipováno, a nejsou k dispozici
čtečky na identifikaci psů podle čipu na kynologických akcích. K tomu proběhla
diskuze, z níž vzešel návrh na změnu chovatelského řádu a zrovnoprávnění
tetování i čipování. Předseda doporučil, aby si pobočky zakoupily vlastní čtečky.
PZ projednalo postup ten, že čtečky podle objednávky zakoupí Boxerklub a
přeúčtuje je jednotlivým pobočkám a předá. PZ nakonec schválilo změnu v
chovatelském řádku tak, že čl. 2g zní:

-

11.

Nejpozději do 21 dne stáří štěňat zaslat žádanku o tetovací značky na plemennou
knihu ČKS. Zajistit v 7 týdnu věku štěňat jejich tetování nebo čipování. Celý vrh
však musí být označen jednotně. Současně zapracovat tuto změnu i ve všech
souvisejících a prováděcích dokumentech a formulářích. Pro tuto změnu hlasovalo
všech 12 hlasů.
Tato změna se provádí s účinností od 1.1.2012. Pro hlasovalo 10, dva se zdrželi.
PZ uložilo, aby výbor, zejména p. Archman dostatečně o této změně informoval
chovatelskou veřejnost a podal podrobné instrukce, jak v případě čipování štěňat
postupovat a čipování provádět.
Pan Mifek dále sdělil shromáždění, že vzhledem k věku již chce svou činnost ve
funkcích Boxerklubu ukončit a chce se jen naposledy zúčastnit konference. Všem
poděkoval za spolupráci. Na to předseda ing.. Fiala vyslovil panu Mifkovi za jeho
činnost pro Boxerklub poděkování. Dr Machač k tomu navrhl připomenutí činnosti
pana Mifka také na Web, či ve Zpravodaji.
Pan Auterský podal krátký výklad k příbuzenské plemenitbě a jejím kladům a
záporům.
Přistoupeno k hlasování o usnesení. Dále bylo všemi 12 hlasy přijato následující:

U s n e s e n í :
Plenární zasedání na svém jednání konaném dne 26.11.2011 v hotelu Tři věžičky v Stříži
u Jihlavy

1. Schválilo:
- program zasedání ve všech bodech, tedy 1. až 12.
- jednací řád zasedání se změnou bodu 10 takto:
Hosté plenárního zasedání mají právo se vyjadřovat, nebo sdělit svůj příspěvek pouze
schválí-li to členové Plenárního zasedání hlasováním.
-

návrh rozpočtu pro rok 2012 tak, jak byl navržen v příloze pozvánky na PZ a
přednesen zde pokladníkem p. Roškotovou

- schválilo změnu chovatelského řádu takto:
Vypouští se čl. 4d.
Čl. 4 d nově zní:
Feny, které ukončily 8.rok věku. O prodloužení chovnosti může majitel feny požádat
PCH územní pobočky, ve které je členem. PCH může povolit krytí pouze na základě
potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že
zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Chovnost feny může být
prodloužena pouze na jeden vrh.
- návrh na změnu výstavního řádu takto:
a) chronologické uspořádání výstavního řádu
b) doplnění titulů o tyto: BOJ, BOV, Český grand šampion, Klubový šampion,
Šampion ČMKÚ.

- Změnu chovatelského řádu s platností od 1.1.2012 takto:
a) čl. 2g zní: Nejpozději do 21 dne stáří štěňat zaslat žádanku o tetovací značky na
plemennou knihu ČKS. Zajistit v 7 týdnu věku štěňat jejich tetování nebo
čipování. Celý vrh však musí být označen jednotně.
b) Současně se provádí tato změna i ve všech souvisejících a prováděcích
dokumentech a formulářích, tak že se vedle slova tetování vždy doplní slovo či
čipování - čip.
2. Zvolilo:
- zapisovatele: JUDr Helenu Mejvaldovou
- ověřovatele: Alenu Šefelínovou
- sčitatele: Blanku Roškotovou
3. Uložilo:
- výboru BKČR zapracovat do stanov návrh možnosti, aby výbor BKČR ze
závažných důvodů mohl změnit rozhodnutí PZ na základě mailových vyjádření
všech předsedů poboček, popř. možnost rozhodnutí PZ per rollam.
-

odborné komisi poradců chovu projednat návrh ÚP Hradec Králové týkající se
zákazu spojení mezi sourozenci, rodiči a potomky a úzkou příbuzenskou
plemenitbu povolit jen po schválení HPCH, resp. výboru BKČR. Případně
doporučit úpravu v chovatelském řádu.

-

Samotný návrh ÚP Hradec Králové v tomto znění: Incest (spojení mezi sourozenci
či rodiči a potomky) nelze v chovu použít . Úzká příbuzenská plemenitba a
příbuzenská plemenitba - chovatel musí v případě takového krytí předat žádost o
ně hlavnímu poradci chovu, schválit krytí může jen výbor BKČR - neschválilo.

-

výboru BKČR - p. Archmanovi, aby neprodleně o změně v chovatelském řádu
ohledně zrovnoprávnění tetování a čipování informoval Plemennou knihu ČKS.

-

výboru BKČR, aby zajistil zveřejnění změn ohledně zrovnoprávnění čipování a
tetování v Chovatelském řádu a zveřejnění podrobných informací o postupu při
zajištění čipování štěňat.

4. Vzalo na vědomí:
Zprávy všech funkcionářů a to. předsedy ing. Fialy, zpravodaje p. Lukešové, jednatele
p. Sílové, pokladníka p. Roškotové, výcvikáře p. Auterského, HPCH p. Archman,
předseda sboru rozhodčích p. Suchého, člena bez funkce p. Šefelínové, předseda RK
JUDr Mejvaldové.

12. V 15,12 hodin odpoledne předseda ing. Flala slavnostně jednání PZ ukončil a
poděkoval všem za konstruktivní přístup a korektní jednání.

Zapsala JUDr Helena Mejvaldová
Ověřila: Alena Šefelínová
Přílohy: prezenční listina, 3x pověřovací listy, zprávy funkcionářů

