Stanovisko revizní komise BK ČR  pro výborovou schůzi, která se koná dne 28.9.2006, zpracované JUDr. Helenou Mejvaldovou




Předsedkyni revizní komise byla předložena výzva k rezignaci předsedy výboru BK ČR na funkci přednesená na schůzi výboru dne 12.9.2006 a také rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, která měla být anonymně zaslána  různým osobám činným v kynologii včetně ČMKÚ a ČKS. Předsedkyně revizní komise se touto záležitostí zabývala a také projednala se všemi členy revizní komise s dále uvedenými závěry. Dále jsou obsahem tohoto stanoviska další problémy řešené v BK ČR.


1. Předseda výboru p. Fagoš předložil předsedkyni revizní komise rozhodnutí ve věci trestní, kterým byly veškeré rozsudky vůči němu zrušeny. Skutečnost, že jeho trestní  rejstřík je bez záznamu, se zakládá na pravdě a o toto rozhodnutí se opírá. Zrušující rozhodnutí bylo vydáno předtím, než p. Fagoš kandidoval na funkci předsedy. Byla mu povolena obnova řízení podle § 277 a násl. trestního řádu.

Revizní komise byla požádána o svolání mimořádné konference, zatím oficiálně pouze doporučeným dopisem územní pobočky Ostrava. Výzva byla zaslána z toho důvodu, že předseda výboru dobrovolně nerezignoval na svou funkci a měla by ho tedy z funkce odvolat mimořádná konference. 

Za současné výše popsané situace revizní komise žádá všechny pobočky o zhodnocení nutnosti svolat mimořádnou konferenci. Pokud na tom budou i nadále trvat, musí o to písemně požádat minimálně 1/3 územních poboček, v daném případě minimálně čtyři. Obsahem požadavku ke svolání mimořádné konference musí být přesně stanovený důvod, popř. program mimořádné konference, čím by se tedy měla zabývat a k požadavku musí být přiložen zápis ze schůze výboru pobočky o tom, že výbor  požaduje takové svolání mimořádné konference, aby byl naplněn čl.12. stanov, bod b) a c). Toto je nutné z toho důvodu, aby nemohla být právoplatnost mimořádné konference dodatečně zpochybňována. Takto zformulovaný a doložený požadavek nechť pobočky zašlou co nejrychleji doporučeně na  adresu  předsedkyně revizní komise JUDr. Heleny Mejvaldové Praha 2, PSČ 120 00, Ječná 17. Pokud bude naplněn čl.12 stanov revizní komise mimořádnou konferenci svolá. Při stanovení termínu bude respektovat to, že pobočky musí svolat členské schůze, kde zvolí delegáty na takovou konferenci a případně navrhnou nové kandidáty na funkce. Dále pak musí být zachován dvouměsíční odstup pro předložení kandidátů a případně dalších návrhů ve smyslu čl.15 stanov. Konání mimořádné konference by tedy připadalo v úvahu v 1. čtvrtletí roku 2007.


2. Předsedkyně revizní komise JUDr. Mejvaldová se omlouvá za nesprávné posouzení možnosti organizovat zkoušku chovnosti na území Slovenské republiky (viz bod 4. zápisu z 19.6.2006). Chovatelský řád sice tuto záležitost neřeší, avšak ve smyslu stanov a to čl.3, bod 2. upravují kynologické předpisy činnost pro území České republiky a podle čl.13, bod. 2.d) se chovatelské předpisy schvalují s platností na území České republiky. Není tedy možné, aby podle českého chovatelského předpisu byla organizována chovatelská akce na území jiného státu. Taková chovatelská zkouška by nebyla platná. 


3. Předsedkyně revizní komise byla upozorněna na zápis ČKS z 13.11.2005, v němž je formulován zákaz zobrazování psů s kupírovanýma ušima v kynologickém tisku. Revizní komise jej prozatím nemá k dispozici, bude doložen, avšak zásadně nesouhlasí s publikováním kupírovaných psů v inzerci i jinak v našem Zpravodaji a žádá, aby výbor toto své počínání přehodnotil a kupírovaná zvířata v našem Zpravodaji nezobrazoval, neboť to zbytečně do budoucna bude vyvolávat problémy a Boxerklubu ČR to může spíše uškodit. Současně doporučuje výboru, aby zpracoval nové logo klubu, t.j. kresbu hlavy boxera s ušima nikoli kupírovanýma. 


4. Dále se doporučuje výboru, aby v případě změny rozhodčího pro posuzování na výstavách BK ČR byla nejen zachována pravidla slušnosti, ale stalo se tak v dostatečném časovém předstihu a byla s ním seznámena veřejnost, t.j. pořádající pobočka, bylo to obsahem zápisu výboru a změna otištěna ve Zpravodaji. Způsob, jakým došlo ke změně rozhodčího na výroční speciální výstavě nebyl vhodný. 


5. Vzhledem k tomu, že bývalý předseda p. Karban dosud nepředal písemnosti, bylo by vhodné jej pozvat na příští jednání výboru a věc projednat přímo osobně s ním.


6. Předsedkyně revizní komise dává na vědomí, že p. Zdeněk Mifek po zralé úvaze a na nátlak členů BK ČR k jejím rukám písemně odvolal svou rezignaci na funkci člena revizní komise, takže tato je plně obsazena ve smyslu stanov.









Žádám, aby obsah tohoto stanoviska v plném znění byl součástí zápisu z výboru.




Zapsala: JUDr. Helena Mejvaldová, 25.9.2006








