
Zápis 
z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR 

konaném dne 16.4. 2016 v hotelu T ři věžičky ve St říteži u Jihlavy 
 
Přítomni: 
 

Členové plenárního zasedání BK ČR: 
ÚP Praha:    písemně zmocněný Miroslav Bína – příjezd v 10:50 hod. 
ÚP Střední Čechy:   Alena Šefelínová 
ÚP Plzeň:    Ing. Daniel Fojtík 
ÚP Děčín:    Miroslav Roškota – příjezd v 10:50 hod. 
ÚP Hradec Králové:   Josef Morávek 
ÚP Brno:    David Novotný 
ÚP Ostrava:    písemně zmocněný Petr Bratko 
ÚP Český Krumlov:   písemně zmocněný Vlastimil Beran 
ÚP Staňkov:    Antonín Karban 
ÚP Rychvald:    písemně zmocněný Mgr. Milan Nohel 
ÚP Louny:              Miloslava Fialová 
ÚP Olomouc:    písemně zmocněný Ing. Radim Fiala 
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 
Jednatel:    Alena Šefelínová 
Ústř. poradce chovu:   MVDr. Emílie Klečková 
Hlavní výcvikář:   Miloslav Auterský 
Předseda sboru rozhodčích:  Jiří Suchý 
Redaktor:    Marcela Lukešová 
Člen bez funkce:   Vlastimil Beran  
 

Revizní komise BK ČR: 
Předseda RK:    JUDr.. Petr Šlauf 
Člen RK:    Radka Kosařová 
Člen RK:    Renata Kotoučová  
__________________________________________________________________________ 
 

 
1.  Zahájení 
 

Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala zahájil jednání plenárního zasedání BK ČR v 10,30 hod. 
Přivítal členy plenárního zasedání, členy výboru a revizní komise BK ČR a ostatní přítomné. 
 

Na jednání doposud nedorazil zástupce ÚP Praha a ÚP Děčín – telefonicky omluveno 
zpoždění. Je přítomna nadpoloviční většina členů PZ, takže PZ je schopné usnášení.  
 

2.  Návrh a schválení programu 
 

Předseda Ing. Radim Fiala přečetl navrhovaný program jednání tak, jak byl zaslán všem 
předsedům územních poboček BK ČR. 
Program PZ schválen všemi hlasy přítomných 
 
 
 



3.  Návrh a schválení jednacího řádu        
 

Byl přečten návrh jednacího řádu ve znění, ve kterém byl zaslán všem předsedům územních 
poboček BK ČR. 
Jednací řád schválen všemi hlasy přítomných 
 
4.  Volba zapisovatele, ov ěřovatele a s čitatele 
 

Navrženi byli:  
zapisovatel -  Alena Šefelínová hlasování:10x ANO   
ověřovatel - JUDr. Petr Šlauf  hlasování:11x ANO 
sčitatel – Radka Kosařová  hlasování:10x ANO 
 

5.  Kontrola usnesení Konference BK ČR 2015  
 

Bod č. 11 – hlasování per rollam – samostatný bod programu PZ 
Bod č. 14 – logo BK ČR – samostatný bod programu PZ 
Bod č. 19 – změna bankovního účtu BK ČR – pí Roškotová osloví Komerční banku a požádá 
                   o výjimku pro dlouhodobého partnera, nebude-li výjimka  udělena, bude účet  BK  
                   převeden k FIO bance – termín 1.6.2016 
Bod č. 20 – CEBS – financování rozhodčích – samostatný bod programu 
 
10:50 hod – p řítomno všech 13 členů PZ BK ČR 
 
6.  Zprávy jednotlivých členů výboru a revizní komise   

 

Přistoupeno k přednesu zpráv členů výboru a RK 
První zprávu přednesl předseda Ing. Radim Fiala. Dále byly přečteny zprávy v tomto pořadí: 
zpráva místopředsedy, předsedy sboru rozhodčích, hlavního výcvikáře, hospodáře, 
ústředního poradce chovu a revizní komise. Zpráva redaktora bude předložena dodatečně a 
spolu s ostatními zprávami uveřejněna na webových stránkách BOXERKLUBU ČR.   
Plenární zasedání vzalo všechny zprávy na vědomí. 
 

7.  Rozpočet pro rok 2016 
 

Rozpočet pro rok 2016 byl přečten a bude přílohou tohoto zápisu.  
Rozpočet pro rok 2016 byl schválen všemi hlasy 
 

8.  Výstavní řád BK ČR – změna – schvalování rozhod čích pro klubové výstavy 
 

Předseda sboru rozhodčích J. Suchý vypracuje návrh propozic pořádání  klubových výstav 
BK ČR (termín: do 30.4.2016) a tento návrh pošle k připomínkám všem předsedům ÚP 
(termín pro připomínky: 31.5.2016).  
Po schválení výboru BK vejdou nové propozice v platnost od 1.7.2016. 
Hlasování: 11x ANO, 2x zdržel se 
 

V propozicích klubových výstav jednotlivých poboček, které musí být zaslány ke schválení 
předsedovi sboru rozhodčích 2 měsíce před konáním výstavy, budou již vždy uvedena jména 
konkrétních rozhodčích a náhradníka.   
 

Varianta změny VŘ tak, jak ji rozeslal J. Suchý – viz. příloha 
Hlasování: 12x NE, 1x zdržel se 
Návrh nebyl přijat 
 

Varianta změny VŘ dle úpravy JUDr. P. Šlaufa – viz. usnesení PZ 2016 
Hlasování: 13x ANO   
 
 



 9.  Chovatelský řád BK ČR – bonitace 
 

Vzhledem k opakovaným problémům s konáním a počtem bonitací, byl přednesen návrh, 
aby v kalendářním roce byly uspořádány pouze dvě bonitace s minimálním počtem pěti 
posouzených jedinců – platnost od 1.1.2017 
Hlasování: 8x ANO, 5x NE 
 

10.  Logo BK ČR  
 

Konference BK ČR 2015 uložila výboru BK, aby opětovně oslovil vlastníky loga ohledně 
převodu na BK ČR – dopis byl odeslán dne 15.10.2015 – viz. příloha - bez odpovědi. 
Jednatelka A. Šefelínová dopis přečetla a jeden z přítomných vlastníků ochranné známky, 
pan. M. Bína oznámil, že na jejich rozhodnutí se nic nemění a logo na BK převedeno 
nebude. 
Z výše uvedeného důvodu zadá výbor BK zpracování předlohy nového loga profesionálním 
grafikům a návrhy budou následně předloženy PZ 2017 k posouzení. 
Hlasování: 12x ANO, 1x zdržel se 
 

11.  Vymezení podmínek pro hlasování per rollam 
 

JUDr. P. Šlauf přednesl návrh pro možnosti hlasování výboru BK ČR per rollam:  
Výbor BK ČR může v odůvodněných případech rozhodovat per rollam – s účinností do 
konání Konference BK ČR 2018. 
Hlasování: 11x ANO, 2x zdržel se 
 

12.  CEBS – financování delegovaných rozhod čí 
 

Výbor BK ČR přednesl návrhy financování rozhodčích delegovaných na CEBS. 
 

Návrh č. 1) 
Rozhodčí bude financovat BK z poplatků za klubové výstavy. 
Hlasování: 3x ANO, 6x NE, 4x zdržel se 
Návrh nebyl přijat 
 

Návrh č. 2) 
CEBS bude pořádat výbor BK ČR, tzn. rozhodčí bude financován z peněz BK ČR. 
Hlasování: 7x ANO, 2x NE, 4x zdržel se 
Návrh byl přijat 
 

14:35 hod. – omlouvá se a odchází pí R. Kosa řová a pan J. Morávek 
Jako sčitatel je zvolena pí R. Kotoučová 
 

13.  Různé a diskuze 
 

• Soutěž TOP BOXER – připomínky k hodnocení, je nutné projednat, případně změnit 
podmínky hodnocení – zajistí výbor BK 
Hlasování: 8x ANO, 3x zdržel se 

 

• Variab. symbol x číslo čipu 
Je nutné zveřejnit na webu i ve Zpravodaji informaci, že jako variab. symbol je nutné 
všude uvádět 4 poslední čísla čipu (místo čísla tetování) – zajistí pí Lukešová 
Hlasování: 11x ANO 

 

• Plenární zasedání BK ČR podpořilo kandidaturu Ing. Radima Fialy jako prezidenta 
ATIBOXU 
Hlasování: 8x ANO, 3x zdržel se 
 
 

 



• Kupírováné ocasy x zalomené ocasy 
Návrh: jedinci narození po 1.1.2017, kteří budou mít kupírované ocasy, nemohou 
obdržet čekatelství a tituly na klubových výstavách pořádaných BK ČR. 

            Hlasování: 3x ANO, 5x NE, 3x zdržel se 
            Návrh nebyl přijat 
 

• Zapsání ÚP do spolkového rejstříku – upozornění pobočkám: 
Územní pobočky, které nedodají do 30.4.2016 JUDr. Šlaufovi veškeré podklady pro 
zapsání do spolkového rejstříku, musí si toto zařídit již samostatně. 
Hlasování: 11x ANO 

 
 
14. Schválení usnesení PZ 
 

Plenární zasedání BK ČR přijalo následující usnesení: 
  

• PZ ukládá hospodářce pí Roškotové projednat s Komerční bankou výjimku o vedení 
účtu pro dlouhodobého partnera. Nebude-li výjimka udělena, bude účet BK ČR 
převeden k FIO bance. Termín od 1.6.2016 

 

• PZ ukládá redaktorce pí Lukešové uveřejnit na webových stránkách BK i ve 
Zpravodaji informaci, že jako variab. symbol je nutné uvádět 4 poslední čísla čipu. 

 

• PZ ukládá předsedovi sboru rozhodčích vypracovat návrh obsahových náležitostí 
propozic pro pořádání klubových výstav BK ČR.  Tento návrh pošle předseda sboru 
rozhodčích předsedům ÚP k připomínkám – termín do 311.5.2016 
Po schválení výborem BK ČR bude platnost nových propozic od 1.7.2016 

 

• Výstavní řád BK ČR – nové znění 
Čl. 28.4  
Výstavy pořádané BK ČR se provádí na základě předložených propozic od územních 
poboček předsedovi sboru rozhodčích BK ČR. Propozice musí být doručeny 
předsedovi sboru rozhodčích BK ČR minimálně dva měsíce před konáním výstavy. 
Předseda sboru rozhodčích BK ČR je povinen o předložených propozicích 
rozhodnout do dvou týdnů ode dne doručení propozic. 
Čl. 28.5 
O jakýchkoli změnách propozic k výstavě pořádané BK ČR musí být rozhodnuto 
předsedou sboru rozhodčích BK ČR 

 

• Bonitace – budou pořádány pouze 2x ročně s minimálním počtem pěti posouzených 
jedinců. Bude provedena změna v Chovatelském řádu – platnost od 1.12017 

 

• PZ ukládá výboru BK ČR zadat profesionální návrhy loga BK ČR a předložit je PZ 
2017 ke schválení. 

 

• PZ souhlasí s tím, aby výbor BK ČR v odůvodněných případech rozhodoval per 
rollam, a to s účinností do Konference BK ČR 2018. 

 

• PZ schvaluje, že CEBS bude pořádat výbor BK ČR, tzn. rozhodčí bude financován 
z peněz BK ČR. 
 

• PZ ukládá výboru BJK ČR projednat podmínky hodnocení soutěže TOP BOXER. 
 

• PZ podpořilo kandidaturu předsedy Ing. Radima Fialy jako prezidenta ATIBOXu.  
 
Hlasování: 11x ANO 
 



 
15.  Závěr  
 

Předseda Ing. Radim Fiala poděkoval všem členům PZ za konstruktivní jednání a za klidný 
průběh zasedání. 
V 16:05 hod. předseda plenární zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel: Alena Šefelínová 
 
Ověřovatel: Mgr. Petr Šlauf 
 
 
 
Přílohy: 

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


