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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BOXERKLUBU ČR

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BOXERKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY 18. 5. 2019

Hotel Tři věžičky, Střítež u Jihlavy

Z Á P I S z plenárního zasedání Boxerklubu ČR

Seznam členů plenárního zasedání:
ÚP Praha
Fagoš Robert
ÚP Střední Čechy
Šefelínová Alena
ÚP Plzeň
Auterský Miloslav (písemně zmocněn za Ing. Fojtík Daniel)
ÚP Děčín
Roškota Miroslav
ÚP Hradec Králové
Kaplan Jaroslav
ÚP Brno
Novotný David
ÚP Ostrava
Bratko Petr (písemně zmocněn za Bc. Plawny Marek)
ÚP Jižní Čechy
Koupalová Kamila
ÚP Staňkov
Lukešová Marcela (písemně zmocněna za Karban Antonín)
ÚP Rychvald
MVDr. Špicera Jaromír
ÚP Louny
Fialová Miloslava
ÚP Olomouc
Florová Jana (písemně zmocněna za Ing. Blažek Vladimír)
ÚP Ústí nad Orlicí
Kosařová Radka
Je přítomno 13 členů plenárního zasedání s platnými hlasy.

Přítomní členové výboru Boxerklubu ČR:
předseda
Šefelínová Alena
místopředseda
MVDr. Špicera Jaromír
hospodář
Roškotová Blanka
ústřední poradce chovu
MVDr. Klečková Emílie
hlavní výcvikář
Auterský Miloslav
předseda sboru rozhodčích
Suchý Jiří
redaktor
Lukešová Marcela
člen bez funkce
Beran Vlastimil
předseda revizní komise
JUDr. Šlauf Petr
člen revizní komise
Kosařová Radka
Omluveni:
jednatel
člen revizní komise

Kotoučová Renata
JUDr. Mejvaldová Helena

_____________________________________________________________________________________
1. Zahájení
Zahájení Předsedkyně BK ČR Alena Šefelínová zahájila jednání plenárního zasedání BK ČR v 10:05 hod.
Přivítala členy plenárního zasedání, členy výboru a revizní komise BK ČR a ostatní přítomné.
Bylo konstatováno, že PZ je usnášení schopné.

2. Návrh a schválení programu
Předsedkyně BK ČR Alena Šefelínová přečetla 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.
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4. Volba zapisovatele, ověřovatele a sčitatele
Navrženi byli:
zapisovatel
- Koupalová Kamila
ověřovatel
- MVDr. Špicera Jaromír
sčitatel
- Fialová Miloslava, Lukešová Marcela
5. Kontrola zápisu konference BK ČR 2018
Ekonomické vyúčtování výstavy (bod č. 6) - zpráva viz příloha.
•
•

Příprava změn Výstavního řádu (bod č. 7) – splněno.

•

Inzerce (bod č. 11) – vyřízeno, splněno.

•

Příprava změn Chovatelského řádu ústředním poradcem chovu (bod č. 8) - zpracováno,
nevyvěšeno.

Schválen kandidát ČKS Antonín Karban – následně zvolen.
•
Veškeré otevřené body a úkoly z konference 2018 splněny.

6. Zprávy funkcionářů
Přistoupeno k přednesu zpráv členů výboru a RK. První zprávu přednesla předsedkyně Alena
Šefelínová. Dále byly přečteny zprávy předsedy sboru rozhodčích, hlavního výcvikáře, hospodáře,
ústředního poradce chovu, redaktora a revizní komise.
PZ vzalo všechny zprávy na vědomí.
7. Rozpočet pro rok 2019
Rozpočet pro rok 2019 byl přečten a tvoří přílohu tohoto zápisu.
Rozpočet pro rok 2019 byl schválen všemi hlasy.

8. Podmínky chovu plemene německý boxer (Chovatelský řád)
Poradcům chovu předem předložený návrh ÚPCH Emilie Klečkové byl stažen.
•
•
•

•

Předem předložený návrh ÚP Praha – test DNA – Vypracovat návrh o zapracování požadavku
testu DNA do chovatelského řádu.
Návrh nebyl přijat (pro: 3, proti: 7, zdrželo se: 3)

Návrh z pléna pana Bratka – vyškrtnout z chovatelského řádu věty: „Alespoň jeden z partnerů
má složenou zkoušku z výkonu ZV1, ZVV1, IPO1, VPG1 (nebo zkouškou na kterou byl vydán
mezinárodní certifikát pro třídu pracovní). Pro psy ve vlastnictví českých chovatelů je platná
zkouška získaná v České republice.“
Návrh nebyl přijat (pro: 2, proti: 10, zdržel se: 1)
Návrh z pléna pana Roškoty – Jeden z chovného páru musí splňovat: pes min. ZVV1 nebo fena
min. ZM.
Návrh nebyl přijat (pro: 3, proti: 8, zdrželi se: 2)

9. Výstavní řád
Předem předložený návrh pana Suchého.
•
Návrh byl přijat (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1)
•
•

Návrh z pléna pana Fagoše – zapracovat do výstavního řádu bod č 8.5 o delegaci minimálně
jednoho českého rozhodčího na speciální výstavu (vítěz roku BK) s platností od 1. 1. 2020.
Návrh byl přijat (pro: 11, proti: 1, zdržel se: 1)
Návrh z pléna pana Špicery – zrušení zkoušky z výkonu pro udělení titulu vítěze roku na výroční
speciální výstavě (vypustit stávající článek 8.4).
Návrh nebyl přijat (pro: 5, proti: 6, zdrželi se: 2)
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Plenární zasedání schvaluje změnu výstavního řádu s platností od 1. 1. 2020 a ukládá ji zapracovat
předsedovi sboru rozhodčích, panu Suchému, nejpozději do 30. 6. 2019.
10. Diskuze
Návrh ÚP Jižní Čechy o udělení čestného členství pro paní Kubovou.
•
Návrh byl přijat (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Návrh ÚP Střední Čechy týkající se zdravotního stavu psů (dysplazie) - rozšířit Chovatelský řád
o povinnost k podmínce pro splnění chovu – vyhodnocení rentgenu dysplazie u MVDr. Deckera.
Návrh byl přijat (pro: 9, proti: 2, zdrželi se: 2)

Atibox pracovní na 2020 (Polsko) - zažádat o pracovní Atibox na 2021 nebo 2022 s následným
přidělením výstavního ATIBOXu.
Plenární zastoupení bere informaci na vědomí.
Návrh pana Auterského – zápis z voleb o souhlasu s jmenovitým hlasováním.

ÚP Staňkov - návrh na navýšení cestovného v rámci Boxerklubu z 5,- Kč na 6,- Kč/km.
Návrh byl přijat (pro: 10, proti: 1, zdrželi se: 2)

ÚP Staňkov - plenární zasedání schvaluje jednotnou odměnu rozhodčímu na klubové výstavě
do 50 jedinců 850,- Kč, nad 50 jedinců 1000,- Kč.
Návrh byl přijat (pro: 7, proti: 1, zdrželo se: 5)

ÚP Staňkov - žádost o podpoření kandidatury pana Antonína Karbana do předsednictva ČKS
jako zástupce chovatelských klubů.
Návrh byl přijat (pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 2)

ÚP Staňkov - informace z ČMKU ohledně návrhu na změnu podmínek pro udělování titulu Český
šampion. Boxerklub ČR nepodporuje změnu pro udělení titulu Český šampion při dosažení
6x CAC bez zkoušky.
Návrh nebyl přijat (pro: 4, proti: 7, zdrželi se: 2)

Plenární zastoupení ukládá ústřednímu poradci chovu vypracovat do Zpravodaje a webových
stránek podmínky zapůjčování zahraničních psů pro chov.

Plenární zastoupení ukládá výboru odpovědět panu Vrabcovi na žádost o dodatečné uchovnění
feny.
Návrh byl přijat (pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 2)

Plenární zastoupení ukládá hospodáři výboru požádat pana Karbana o převedení zisku z CEBS
na účet hlavního Boxerklubu.
Návrh byl přijat (pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 2)
Plenární zastoupení ukládá výboru návrh změny stanov na vytvoření stálé kárné komise.
Návrh byl přijat (pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 1)

Vyjádření na podnět německého Boxerklubu ohledně dvou shodných rentgenů spondylózy
s rozdílnými daty. Vysvětleno, potvrzeno z DE.
Plenární zastoupení bere na vědomí zprávu majitelky chovného psa.

Ústřední poradce chovu Emilie Klečkové navrhuje změnu u CHŘ u čl. 2 výběrové bonitace.
2x ročně bez omezení počtu jedinců s platností od 1. 7. 2019. Zkouška chovnosti a bonitace
nesmí být u jednoho jedince provedena ve stejný den.
Návrh byl přijat (pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 1)

Zapisovatel
Kamila Koupalová

