
Zápis 
z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR 

konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu T ři věžičky ve St říteži u Jihlavy 
 
Přítomni: 
Členové plenárního zasedání 
ÚP Praha: písemně zmocněný Miroslav Bína 
ÚP Střední Čechy: Eliška Nedvědová 
ÚP Plzeň: písemně zmocněná Ivana Landovská 
ÚP Děčín: Miroslav Roškota 
ÚP Hradec Králové: Josef Morávek 
ÚP Brno: David Novotný 
ÚP Ostrava: písemně zmocněný Petr Bratko 
ÚP Český Krumlov: písemně zmocněný Jaroslav Mareček 
ÚP Staňkov: Antonín Karban 
ÚP Rychvald: MVDr. Jaromír Špicera 
ÚP Louny: Miloslava Fialová 
ÚP Olomouc: Ing. Jarmila Orlitová 
ÚP Ústí nad Orlicí: Radka Kosařová 
 
Je přítomno 13 členů plenárního zasedání s platnými hlasy.  
 
Za výbor BK ČR: 
předseda Ing. Radim Fiala, místopředseda Josef Morávek, hospodář Blanka Roškotová, 
ÚPCH Karel Archman, hlavní výcvikář Miloslav Auterský, jednatel Alena Šefelínová, 
předseda sboru rozhodčích Jiří Suchý, redaktor Marcela Lukešová, člen bez funkce Kamila 
Mokrášová, předseda revizní komise Mgr. Petr Šlauf, člen revizní komise Radka Kosařová 
omluven: člen revizní komise Renata Kotoučová  
__________________________________________________________________________ 
 

1. Plenární zasedání zahájil předseda Ing. Radim Fiala v 10,15 hod. Přivítal členy 
plenárního zasedání, členy výboru a revizní komise BK ČR a ostatní přítomné.  
 

2. Předseda Ing. Radim Fiala přečetl navrhovaný program jednání tak, jak byl zaslán 
všem předsedům územních poboček BK ČR. 
Na návrh pana A. Karbana bylo změněno pořadí jednotlivých bodů 
Hlasování ke změně programu: 12x pro, 1x zdržel se 
 
Nové změní programu PZ: 
1)   zahájení 
2)   návrh s schválení programu 
3)   návrh a schválení jednacího řádu 
4)   volba zapisovatele, ověřovatele a sčitatele 
5)   kontrola zápisu z minulého plenárního zasedání 
6)   zprávy jednotlivých funkcionářů, včetně revizní komise 
7)   Zpravodaj BK ČR 
8)   logo BK ČR 
9)   rozpočet pro rok 2014 
10) různé a diskuze 
11) schválení usnesení PZ 
12) závěr 

      Program  v novém znění     hlasování: 13x pro  
 
      Návrh ÚP Olomouc o pořízení zvukového záznamu z jednání PZ. 
      Hlasování: 2x pro, 10x proti, 1x zdržel se 



3. Předseda Ing. Radim Fiala přednesl návrh jednacího řádu tak, jak byl zaslán všem 
předsedům územních poboček BK ČR hlasování: 13x pro   
 

4. Předseda Ing. Radim Fiala zahájil volbu zapisovatele, ověřovatele a sčitatele.  
Navrženi byli: zapisovatel -  Alena Šefelínová hlasování:12x pro, 1x zdržel se 
  ověřovatel - Mgr. Petr Šlauf  hlasování:13x pro 
  sčitatel - Blanka Roškotová  hlasování:10x pro, 3x zdržel se    
 

5. Předseda Ing. Radim Fiala přistoupil ke kontrole plnění úkolů z minulého plenárního 
zasedání z roku 2013:   

            -    seminář pro poradce chovu a rozhodčí   
Předseda Ing. Radim Fiala konstatoval, že tento úkol byl splněn a seminář byl 
uskutečněn dne 30.11.2013 v Říčanech u Prahy.  

     
            -    zaregistrování nového loga BK ČR u Patentového úřadu 
                 Předseda oznámil, že tento úkol nebyl  splněn, protože  nové logo  (nekupírovaná 
                 hlava) je velmi podobná již zaregistrovanému původnímu logu BK ČR (kupírovaná 
                 hlava) soukromou osobou a Patentový úřad právě pro tuto podobnost  
                 nedoporučuje jeho zaregistrování. 
 
            -   vypracování dohody o provedení práce s pí Marcelou Lukešovou na grafické práce 
                pro Zpravodaj BK ČR 
                Předseda Ing. Radim Fiala konstatoval, že úkol byl splněn. 
 
            -   Předložení revizní zprávy za rok 2012 
                Předseda Ing. Radim Fiala konstatoval, že úkol byl splněn.  

  
6. Přistoupeno k přednesu zpráv členů výboru BK ČR. První zprávu přednesl předseda 

Ing. Radim Fiala. Dále byly přečteny zprávy v tomto pořadí: zpráva ústředního 
poradce chovu, hlavního výcvikáře jednatele, hospodáře, předsedy sboru rozhodčích, 
redaktora a místopředsedy. Předseda revizní komise předloží zprávu do 30.4.2014 a 
ta bude dodatečně zveřejněna na webových stránkách BOXERKLUBU ČR. Všechny 
zprávy členů výboru BK ČR tvoří přílohu tohoto zápisu.   
Plenární zasedání vzalo všechny zprávy na vědomí. 
 
Po přednesení zpráv jednotlivých členů výboru byly předneseny konstruktivní návrhy 
a informace: 
- po zveřejnění statistiky ČKS o provedených zkouškách z výkonu v roce 2013, bude 
tato informace uvedena i na webových stránkách BK ČR. 
- územní pobočky budou informovat ústředního poradce chovu o počtu akcí za 
konkrétní rok - zkouška chovnosti, svod, bonitace, vytrvalostní zkouška. Výbor BK ČR 
požádá pana A. Karbana o vypracování formuláře pro ÚP. 
 
Dále byla přednesena informace o sjezdu ČKS v roce 2014 a nových volbách do 
předsednictva ČKS.  
Na tento sjezd byli zvoleni 2 delegáti za BK ČR: 
Josef Morávek  hlasování: 12x pro, 1x zdržel se 
Blanka Roškotová  hlasování: 12x pro, 1x zdržel se 
Jako kandidát na zástupce chovatelských klubů do předsednictva ČKS byl navržen: 
Antonín Karban  hlasování: 10x pro, 3x zdržel se 
 

7. Zpravodaj BK ČR 
ÚP Praha předložila návrh, aby Zpravodaj BK ČR byl vydáván pouze jednou ročně, 
jako “Ročenka”, neboť veškeré informace jsou pro členy aktuálně uváděny na 



webových stránkách BK ČR. Dalším důvodem tohoto návrhu je, že by mohlo dojít k 
výraznému snížení nákladů na vydávání Zpravodaje, zejména poštovného. 
Návrh na vydávání Zpravodaje (Ročenky) 1x ročně Hlasování: 2x pro, 11x proti 
Zpravodaj BK ČR bude vydáván i nadále 3x ročně. 
 
ÚP Děčín předložila návrh na zrušení usnesení BK ČR č. 1/1/13 o dohodě o 
provedení práce pro redaktora a snížení odměny za grafické práce, a to na částku 
1500,- Kč za jedno číslo Zpravodaje. 
Návrh snížení odměny na 1500,- Kč hlasování: 2x pro, 11x proti 
 
Vzhledem k opakovaným námitkám k výši odměny za práci grafika a schválení částky 
9000,- Kč výborem BK ČR, byl tento bod znovu projednán a formulován takto: 
Odměna za práci grafika a veškerou práci související s vydáváním Zpravodaje BK ČR 
je stanovena na 9000,- Kč (před zdaněním) a součástí této ceny je i vedení webových 
stránek  hlasování: 11x pro, 1x proti, 1x zdržel se  

 
8. Logo BK ČR 

Plenární zasedání pověřilo předsedu BK ČR o zahájení písemného jednání s majiteli 
ochranné známky původního loga BK ČR (kupírovaná hlava) o převodu této 
registrace na BK ČR a tím možnosti zaregistrovat i nové logo (nekupírovaná hlava) 
pro potřeby klubu u Patentového úřadu hlasování: 11x pro, 2x zdržel se 

 
9. Rozpočet 2014 

Hospodářka BK ČR, paní Blanka Roškotová, přednesla návrh rozpočtu pro rok 2014 
tak, jak byl zaslán pobočkám, resp. předsedům územních poboček BK ČR. Rozpočet 
byl koncipován jako vyrovnaný.  
Návrh rozpočtu pro rok 2014  hlasování:10x pro, 1x proti, 2x zdržel se   
  

10.  Různé a diskuze 
•  Logotyp razítka - prozatím  se bude používat návrh razítka  s nekupírovanou  hlavou 

a toto razítko bude jednotné pro všechny   hlasování: 10x pro, 1x proti, 2x zdržel se 
 

• Výroba štočků pro jednotlivé ÚP, výbor i revizní komisi bude zajištěna centrálně   
výborem BK ČR – případně výrobu zajistí p. Antonín Karban 

 
• Průkazky BK ČR - výbor BK ČR zajistí šablonu pro vydávání jednotné průkazky  pro       

členy a  jednotlivé ÚP si je budou tisknout samy dle potřeby hlasování: 13x pro 
 

• Výcvikové akce - přednesl M. Auterský 
Výcviková komise navrhuje tyto podmínky pro účastníky reprezentace BK ČR na 
závodech ATIBOX IPO: výběrový závod = limit min. 210 bod (3 x 70) + zkouška z 
výkonu v příslušné kategorii s limitem min. 240 bodů; získá-li závodník limit 240 bodů 
ve výběrovém závodě, není nutná zkouška. 

 
Závodů ATIBOX IPO a FH se mohou zúčastnit všichni psi a feny s průkazem původu 
(bez dalších podmínek). 

 
Vzhledem k tomu, že termín konání závodu ATIBOX  IPO byl přesunut na jaro, lze 
opět výběrový závod “Svatováclavský závod” přesunout zpět na původní termín, a to 
na 28.9..  
V souvislosti s pořádáním výběrového závodu “Svatováclavský pohár” požádala ÚP 
Střední Čechy o možnost začlenění samostatných stopařských kategorií dle 
zkušebního řádu IPO k tomuto závodu. Zároveň by se účast v kategoriích IPO FPr a 
FH dala posuzovat jako výběr pro závod ATIBOX FH. 
Podmínky a propozice zpracuje p. Miloslav Auterský. 



 
• Mgr. Petr Šlauf upozornil na skutečnost, že se vstoupením nového Občanského 

zákoníku v platnost nastane změna v názvech klubů, a to na “spolek” - zapsaný 
spolek, zapsaný pobočný spolek. 
Tato změna musí být provedena do dvou let ode dne 1.1.2014 a bude následně 
zakomponována i do razítek a průkazek. 

 
• ÚP Olomouc přednesla návrh změny podmínek pro chovný pár = krytí zahraničním 

psem. Jedná se především o RTG spondylózy u krycího psa ze zahraničí. 
Ústřední poradce chovu Karel Archman zpracuje návrh změny chovatelského řádu s 
přesnou specifikací pro krytí se psem ze zahraničí a tento návrh předloží na 
Konferenci BK ČR 2015. 

 
• ÚP Rychvald podala námitku proti rozhodnutí výboru BK ČR o nepřidělení klubové 

výstavy pro rok 2014. Předseda ÚP žádá vysvětlení důvodu sankce, neboť 
rozhodnutí není podloženo žádným porušením podmínek uvedených ve výstavním 
řádu BK ČR. 
ÚP Rychvald požaduje nové přešetření a překvalifikování “provinění” pobočky a žádá 
o udělení klubové výstavy pro rok 2014   hlasování: 11x pro, 1x proti, 1x zdržel se 
ÚP Rychvald byla přidělena klubová výstava pro rok 2014. 

 
• ÚP Praha upozorňuje nutnost změny stanov BK ČR, tak jak ukládá nový Občanský 

zákoník a doporučuje jejich aktualizaci.  
Předseda revizní komise, Mgr. Petr Šlauf, připraví návrh změn stanov a předloží je 
Konferenci BK ČR konané v roce 2015. 

 
• ÚP Plzeň doporučuje uveřejnit v úvodu webových stránek i ve Zpravodaji větu, která 

by zdůraznila cíl chovu boxerů v ČR: “Cílem Boxerklubu ČR je chov povahově a 
exteriérově zdravých jedinců.” 

       Výbor projedná tento návrh a pověří redaktora realizací. 
 

• ÚP Louny připomíná, že dochází k diskriminaci rozhodčích pro plemeno na NV a MV. 
Doporučuje řešit situaci například tím, že nabídne pořadateli výstavy finanční 
kompenzaci, a to konkrétně tím, že část nákladů za účast rozhodčího pro plemeno 
boxer uhradí Boxerklub ČR. 

 
•  ÚP Staňkov přednesl návrh na zvýšení odvodu z členských příspěvků za člena ÚP a     

            rok  z částky 150,- Kč zpět na částku 200,- Kč s účinností od roku 2015. 
            Hlasování: 8x pro, 5x proti,    
 

• ÚP Hradec Králové  přednesl návrh na zpětvzetí původního názvu “bonitace”, místo 
současného “zkouška chovnosti”. 

      Hlasování pro změnu:   1x pro, 11x proti, 1x zdržel se 
 
• ÚP Ostrava navrhuje zapracování připomínek do chovatelského řádu - viz. příloha. 

Ústřední poradce chovu, Karel Archman, návrh zpracuje a předloží na jednání 
Konference BK ČR v roce 2015.   

 
• ÚP Děčín navrhuje upravit výstavní řád v souvislosti s udělováním titulu BOS = 

nejlepší opačného pohlaví. 
      Předseda sboru rozhodčích Jiří Suchý připraví návrh pro jednání Konference BK ČR. 

 
• ÚP Střední Čechy a ÚP Český Krumlov navrhují, aby byla zpracována statistiky RTG 

spondylózy dle plemeníků a to i u jejich předků. 



 
11.  Všemi 13 hlasy bylo p řijato následující usnesení: 

 
Plenární zasedání na svém jednání konaném dne 8.3. 2013 v hotelu Tři hvězdičky ve 
Stříteži u Jihlavy   
1. schválilo: 
- program plenárního zasedání  
- jednací řád plenárního zasedání 
- návrh rozpočtu pro rok 2014 tak, jak byl navržen v příloze pozvánky na PZ a 

přednesen pokladníkem Blankou Roškotovou 
- Josefa Morávka a Blanku Roškotovou jako delegáty BK ČR na prosincový sjezd 

ČKS   
- Antonína Karbana jako kandidáta na funkci zástupce chovatelských klubů do 

předsednictva ČKS 
- odměnu za grafické práce a technické práce souvisejícími s vydáváním 

zpravodaje BK ČR ve výši 9.000,- Kč hrubého za jedno číslo zpravodaje, když 
v této odměně je již zahrnuto i průběžné vedení internetových stránek 

- používání jednotného logotypu razítka pro všechny územní pobočky ČR, členy 
výboru BKČR a RK BKČR  

- územní pobočce ÚP Rychvald pořádání klubové výstavy pro rok 2014. 
- navýšení odvodu z členských příspěvků od roku 2015 z částky 150 Kč na částku 

200 Kč za člena a rok   
 

2. zvolilo: 
- zapisovatele Alenu Šefelínovou, ověřovatele Mgr. Petra Šlaufa a sčitatele Blanku 

Roškotovou 
 

3. uložilo: 
- předsedovi BK ČR zahájit písemné jednání o převodu loga na BK ČR 
- výboru BK ČR zajistit loga polymeru (štočky) pro razítka jednotlivých územních 

poboček a funkcionáře výboru a RK BK ČR 
- výboru BK ČR, aby požádal Antonína Karbana o zpracování formuláře pro 

výcvikové a chovatelské akce 
- výboru zajištění jednotné šablony členských průkazek pro potřeby územních 

poboček 
- výboru BK ČR připravit aktualizaci výstavního řádu  

 
4. vzalo na vědomí: 
- splnění úkolů uložených plenárním zasedáním konaném v roce 2013 
- zprávy funkcionářů, a to předsedy Ing. Radima Fialy, místopředsedy Josefa 

Morávka, redaktora Marcely Lukešové, jednatele Aleny Šefelínové, pokladníka 
Blanky Roškotové, výcvikáře Miloslava Auterského, ÚPCH Karla Archmana, 
předsedy sboru rozhodčích Jiřího Suchého,  
 

12. V 17,15 hod. předseda Ing. Radim Fiala poděkoval všem členům plenárního 
zasedání za konstruktivní jednání, za klidný průběh plenárního zasedání a toto 
ukončil. 

 
 
 
 
Zapisovatel: Alena Šefelínová 
 
Ověřovatel: Mgr. Petr Šlauf 
 



 
 
Přílohy: 

- program 
- jednací řád 
- prezenční listina 
- plné moci 
-    zprávy funkcionářů  


