Zápis z mimořádné schůze výboru Boxerklubu České republiky
Datum konání:

1.11.2018

Místo konání:

Restaurace ABC, Za Mlýnem, Praha 4 - Braník

Přítomni:

A. Šefelínová, R. Kotoučová, J. Suchý, MVDr. E.Klečková, M.Auterský,
B. Roškotová, V. Beran, M.Lukešová, MVDr. J. Špicera

Revizní komise:

JUDr. P. Šlauf, JUDr. H. Mejvaldová

Omluveni:
Revizní komise: R.Kosařová,
___________________________________________________________________________
Program:
1. Zahájení
2. ÚP Rychvald - odebraná klubová výstava posouzená p. Jiřím Suchým
3. Závěr
____________________________________________________________________
1. Zahájení
Předsedkyně Alena Šefelínová přivítala přítomné členy výboru BK ČR a RK
___________________________________________________________________________
2. ÚP Rychvald - projednání porušení rozhodnutí výboru BK ČR
31.3.2016 - informace JUDr. Šlaufa o podání návrhu o zapsání ÚP do Spolkového rejstříku;
ÚP Rychvald a ÚP Olomouc dosud nedodaly podklady
24.11.2016 - ÚP zapsány, pouze ÚP Rychvald a ÚP Olomouc - i po opakovaných urgencích
nedodaly podklady
9.2.2017 - ÚP Rychvald a ÚP Olomouc neakceptují povinnost z NOZ - nedodány podklady
9.3.2017 - ÚP Olomouc dodala podklady a podán návrh na zapsání do Spokového rejstříku
ÚP Rychvald dosud nedodal podklady
26.10.2017 - ÚP Rychvald - dosud nezapsaná změna dle NOZ;
Výborem BK ČR rozhodnuto, že ÚP Rychvald až dovyřešení celé záležitosti
nemůže pořádat žádné chovatelské akce
15.2.2018 - ÚP Rychvald - bylo opakovaně jednáno o odebrání chovatelských akcí pro rok
2018
13.3.2018 - ÚP Rychvald - odeslán předsedovi MVDr. Špicerovi doporučený dopis s
informaci o odebrání chovatelských akcí pro rok 2018
Téměř u všech územních poboček Boxerklubu ČR byla provedena změna ve Spolkovém
rejstříku v květnu 2016.

Dne 29.9.2018 proběhla klubová výstava pořádaná ÚP Rychvald, a to přes odebrání
chovatelských akcí pro rok 2018 této pobočce. K rozhodnutí o odebrání akcí bylo přistoupeno
z důvodu, že územní pobočka Rychvald dosud není přizpůsobena nové právní úpravě týkající
se spolků.
Na výše uvedené klubové výstavě posuzoval vystavené jedince předseda sboru rozhodčích
BK ČR pan Jiří Suchý. Pan Suchý odsouhlasil předsedovi ÚP Rychvald propozice, včetně
navrhovaného rozhodčího, tj. vlastní osoby.
Předseda sboru rozhodčích Jiří Suchý výstavu posoudil výstavu, aniž by si ověřil, zda ÚP
Rychvald splnila podmínky pro povolení pořádání chovatelských akcí a aniž by si ověřil, že
zákaz uložený výborem BK ČR již pozbyl platnosti.
Na schůzi výboru BK ČR dne 15.2.2018 bylo všemi hlasy přítomných členů výboru
odhlasováno: “Do doby provedení změny v registraci nebude na akce ÚP Rychvald delegován
rozhodčí. Pokud nebude rozhodčí řádně delegován, bude akce neplatná.”
Ke dni 1.11.2018 nebyla provedena u ÚP Rychvald změna ve Spolkovém rejstříku.
___________________________________________________________________________
Předseda RK JUDr. Šlauf vyzval oba přítomné pány k vysvětlení vzniklé situace a k jejich
návrhu řešení.
Na výslovný dotaz revizní komise BK ČR na podání rezignace obou zúčastněných, bere
výbor BK ČR na vědomí, že MVDr. Jaromír Špicera (místopředseda BK ČR) ani pan Jiří
Suchý (předseda sboru rozhodčích BK ČR) nerezignují na svoje funkce ve výboru. Oba
pánové nastalé situace litují a žádají o vstřícnost a toleranci při řešení.
Výboru BK ČR byl přednesen návrh kárného opatření ÚP Staňkov, a to zrušení titulů a
anulování výsledků celé klubové výstavy nebo zákaz konání chovatelských akcí po dobu tří
let.
Výbor BK ČR návrh projednal, ale vzhledem k problémům, které by nastaly pro zúčastněné
vystavovatele, kteří o odebraných akcích nevěděli a s ohledem na možné občanskoprávní
důsledky ve formě sporů o náhradu škody, tuto alternativu výbor zamítl. Poté bylo přijato
následující usnesení:
Výsledky klubové výstavy ÚP Rychvald 2018 nebudou anulovány, výbor BK ČR uznává
výstavu za platnou a udělené tituly jsou platné.
Hlasování: 8x ANO, 1x zdržel se
Za nedodržení rozhodnutí výboru BK ČR a pořádání výstavy ÚP Rychvald, navrhuje výbor
BK ČR následující:
 Návrh:
Pozastavení klubových akcí pro ÚP Rychvald na 3 roky.
Hlasování: 9x NE
Návrh nebyl přijat
 Návrh:
Pozastavení klubových akcí pro ÚP Rychvald na 2 roky, a to následovně:
2019 - odebrání klubové výstavy, svodu, zkoušky chovnosti, vytrvalostní zkoušky
2020 - odebrání klubové výstavy
Vysvětlení:
2019 - odebrání akcí je za nedodržení rozhodnutí výboru BK ČR - kárné opatření
2020 - odebrání výstavy je za pořádanou výstavu v roce 2018, tzn. pouze přesun
Hlasování: 7x ANO, 1x NE, 1x zdržel se

Návrh výboru BK ČR na řešení posuzování odebrané klubové výstavy ÚP Rychvald
předsedou sboru rozhodčí pana Jiřího Suchého:
 Návrh:
zákaz posuzování všech akcí pro rok 2019
Hlasování: 9x zdržel se
Návrh nebyl přijat
 Návrh:
zákaz posuzování klubových výstav BK ČR pro rok 2019
Hlasování: 6x ANO, 3x zdržel se
Návrh byl přijat.
___________________________________________________________________________
Usnesení:
ÚP Rychvald - odebrání klubové výstavy, svodu dorostu, zkoušky chovnosti pro rok 2019 a
odebrání klubové výstavy pro rok 2020.
Předseda sboru rozhodčích Jiří Suchý - zákaz posuzování klubových výstav pro rok 2019
___________________________________________________________________________
3. Závěr
Předsedkyně BK ČR ukončila schůzi.
___________________________________________________________________________

Zapsala: Renata Kotoučová

