
Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky 
 

 
Datum konání:   12.1.2016 
 

Místo konání:   Restaurace ABC, Za Mlýnem, Praha 4 - Braník 
 

Přítomni:   Ing. R. Fiala, J. Morávek, M. Lukešová,  J. Suchý, MVDr. E. Klečková, M. 
                                       Auterský, B. Roškotová, , V. Beran, A. Šefelínová 
 
Revizní komise:  JUDr. P. Šlauf  
 

Omluveni:   R. Kotoučová, R. Kosařová  
__________________________________________________________________________________ 
 

Návrh programu: 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů  
3. ÚP – pobočné spolky 
4. Plenární zasedání BK ČR 2016  
5. Různé  
6. Závěr   

 

Hlasování: Program schválen všemi hlasy 
__________________________________________________________________________________ 
 

1. Zahájení 
 

Předseda BK ČR Ing. Fiala přivítal přítomné členy výboru a předsedu RK.  
__________________________________________________________________________________ 
 

2.  Kontrola úkolů z Konference 2015 
 

Usnesení bod č.   4 – ÚP Staňkov – zapsání ÚP jako pobočný spolek BK ČR – v řešení 
 
Usnesení bod č. 11 – vymezení podmínek pro hlasování per rollam – připraveno pro PZ 
 
Usnesení bod č. 14 – logo BK ČR – v řešení 
 
Usnesení bod č. 19 – změna bankovního účtu – Fio banka (bez poplatků) – připraveno pro PZ   
__________________________________________________________________________________ 
 

3.  Pobočný spolek 
 
JUDr. Šlaufovi bylo již doručeno usnesení Krajského soudu, že Boxerklub ČR je zapsán ve spolkovém 
rejstříku – nyní se čeká pouze na nabytí právní moci, následně budou zapsány i ÚP 
__________________________________________________________________________________ 
 
4.  Plenární zasedání BK ČR 2016 
 
Ing. Fiala výboru oznámil, že ve funkci předsedy BK ČR zůstane do konce řádného volebního období. 
 
Plenární zasedání BK ČR se bude konat v sobotu 16.4.2016 
Místo konání bude upřesněno – zajistí: A.Šefelínová 
 
 



5.  Různé 
 

• Výroční speciální výstava BK ČR 2016 – datum  konání  23.7. 2016, hotel  Prachárna; 
pořádání výstavy zajistí ÚP Olomouc - ÚP musí mít zřízený účet na který budou  
vystavovatelé zasílat výstavní poplatky – upozornění ÚP: zajistí A.Šefelínová 

 
• Výstavní řád BK ČR - změna 
       Návrh na doplnění VŘ BK ČR - čl. 28. Rozhodčí - nové znění: 
       28.4. Delegaci rozhodčích na výstavy, pořádané BK ČR, provádí na základě písemné žádosti  
       územních poboček předseda sboru rozhodčích BK ČR.  Žádost o delegaci rozhodčích musí 
       být doručena předsedovi rozhodčích BK ČR min. 2 měsíce před konáním výstavy. 
       Návrh bude předložen PZ k projednání - zajistí J. Suchý 

 
• ATIBOX  WM  IPO a FH 2015 - reprezentantům bude vyplacen příspěvek na cestu ve výši  

             1 000,- Kč/závodník  (IPO - 6 závodníků, FH - 2 závodníci) 
             Návrh schválen všemi hlasy 
 

• LOGO BK ČR -  vzhledem k nemožnosti dohody s majiteli ochranné známky původního loga 
BK ČR, budou na PZ předloženy finanční náklady na profesionální vypracování loga. 
 

• ATIBOX WM IPO 2016 Slovensko – p. Auterský bude ještě dále jednat se zástupci BK SK o 
celkovém počtu reprezentantů. 
Zajistí: M. Auterský 
 

• ATIBOX WM FH – podmínky pro reprezentaci: zkouška musí být složena-obhájena v tom 
konkrétním roce, kdy se bude konat ATIBOX FH. 
Přesné znění připraví p. Auterský 
 

• MVDr. Klečková informovala o další kontrole vrhu štěňat pí Páralové. Štěňata při poslední 
kontrole příslušného PCH vykazovala zanedbaný stav (viz. zápis z e dne 1.12.2015). Při nové 
kontrole byla štěňata prohlédnuta osobně MVDr. Klečkovou a bylo konstatováno, že štěňata 
jsou již dobrém zdravotním stavu.   

 
• MVDr. Klečková přednesla stížnost na chovatele, který prodal štěně s potvrzenou srdeční 

vadou. První majitel štěně vrátil zpět chovateli, který prohlásil, že štěně již nebude prodávat, 
že si ho ponechá v CHS. Štěně bylo ale následně znovu prodáno s tím, že má srdeční vadu. 
Nová majitelka nechala štěně vyšetřit, vada potvrzena a štěně v půl roce zemřelo. Stížnost 
upozorňuje na možnost porušení chovatelského řádu.  

       MVDr. Klečková stížnost prošetřila - výsledek: nový majitel štěněte o vadě věděl, byl na ni  
chovatelem upozorněn ještě před koupí. Fena (matka štěněte) je již po dvou císařských řezech, 
takže dle CHŘ již nesmí být znovu nakryta. Majitel štěněte bude písemně vyrozuměn, že 
nedošlo k porušení CHŘ – zajistí: MVDr. Klečková. 
Výbor bere oznámení na vědomí. 

________________________________________________________________________________ 
 

6. Závěr 
 
Předseda BK ČR ukončil schůzi. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Zapsala: Alena Šefelínová 


