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 Zápis ze sch ůze Výboru Boxerklubu České republiky 
 
 

Datum konání:  25.02.2011   

od 17:00 do 20:15 hodin 

Místo konání:  Obecní úřad obce Nenačovice, Beroun 

Přítomní:  Ing. R. Fiala, J. Morávek, A. Šefelínová,  

B. Roškotová (od 17:30 h), M. Lukešová (od 17:30 h), J. Sílová, M. Auterský, 

J. Suchý (od 17:30 h), K. Archman  

Za revizní komisi: Mgr. Šlauf, pan Mifek 
Omluven:  JUDr. Mejvaldová  
 

 
 

Předseda BK ČR na úvod zasedání přivítal přítomné členy výboru.  
 
Návrh programu:  
1. Kontrola úkolů – PZ 
2. Kontrola úkolů - Výbor 
3. ATIBOX IPO WM 2011 
4. Různé 
5. Závěr 
 
Program schválen 6ti hlasy 
 

       
1) Kontrola úkoly z Plenárního zasedání  

 
Úkol č. 1/2010:  
PZ ukládá výboru BK ČR, aby připravil a s výborem slovenského BK podepsal takovou 
„dohodu o vzájemném narovnání, kdy strany již nebudou mít vůči sobě žádných závazků 
a povinností z akcí výstavy a mistrovství ATIBOXu“. 
 
Mgr. Šlauf z RK nabídl připravit návrh takovéto dohody. Návrh dohody zašle Ing. Fialovi, 
který na základě úkolu uložený PZ tento návrh probere a předloží k podpisu předsedovi 
slovenského BK. Schváleno 6ti hlasy. 

 
Úkol č.2/2010: 
PZ ukládá výboru BK prověření podmínek vedení účtů neziskových organizací u jednotlivých 
bank a následně se hospodárně zachovat. 
 
Ing. Fiala navrhl aby B. Roškotová jakožto hospodář klubu zjistila veškeré informace 
a do příštího zasedání výboru tyto dodala v písemné formě. Schváleno 6ti hlasy. 

 
Úkol č. 3/2010: 
PZ ukládá výboru BK revokovat usnesení o doporučení BK ČR V. Novotnému k přihlášce 
na rozhodčího z důvodu porušení chovatelského řádu (krytí psem mladším 18 měsíců) 
a toto doporučení odebrat. 
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Výbor hlasoval o revokaci doporučení V. Novotného na rozhodčího pro plemeno boxer 
a zároveň odebrání tohoto doporučení na ČMKU. Výbor hlasoval 6ti hlasy pro tento návrh.  
Tímto výbor revokuje předchozí doporučení a bude informovat ČMKU, že BK ČR toto 
doporučení odebírá. Výbor ukládá J. Suchému písemně informovat o rozhodnutí sekretariát 
ČMKU.  

 
Úkol č. 4/2010: 
ÚP Ostrava podala návrh (člena Ing. Kláska) odebrat R. Fagošovi doporučení k přihlášce 
na rozhodčího pro opakované porušování předpisů a tím pádem nesplnění podmínky 
morálních předpokladů. PZ uložilo ÚP Praha prošetřit údaje v návrhu ve lhůtě do 30 dnů 
a o výsledku informovat výbor BK. Lhůta 30 dnů je stanovená ode dne konání PZ, 
na kterém si R.Fagoš jakožto zástupce ÚP Praha tento návrh převzal.  
 
Výbor obdržel stanovisko ÚP Praha. Výbor se dohodl, že by obě stanoviska měla prozkoumat 
nezávislá strana. Proto si předseda BK ČR dovolil požádat RK o prozkoumání obou zpráv 
s ohledem na dodržování stanov, řádů, atd. Mgr. Šlauf žádosti vyhověl a vše prověří 
do příštího zasedání výboru.  
Mgr. Šlauf požádal o dodání veškerých, výboru dostupných dokumentů v této záležitosti.  

 
Úkol č. 5/2010: 
PZ ukládá ÚP Ústí nad Orlicí projednat zkoušku z výkonu psa Charley Heny Box v Bulharsku 
v roce 2009 a o výsledku informovat výbor BK. 
 
Výbor obdržel stanovisko ÚP Ústí nad Orlicí. Toto stanovisko je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
J. Sílová upozornila členy výboru, že se na PZ dohodlo předat veškeré podklady této kauzy 
na ČMKU a ČKS. Odůvodnění bylo takové, že pouze tyto dva orgány můžou rozhodnout 
o pravosti či nepravosti certifikátu/zkoušky. Úkol byl zadán J. Morávkovi a J. Sílová ihned 
po PZ zaslala J. Morávkovi veškeré dokumenty, které měla jako tajemnice k dispozici. 
J. Morávek ještě obdrží doplňující informace od K. Archmana a vše, vč. vyjádření ÚP Ústí 
nad Orlicí zašle na sekretariáty ČMKU a ČKS do 7. března 2011 s vysvětlením a žádostí 
o prověření certifikátu.  
 

 
2)  Kontrola úkol ů - Výbor  
 
4/2010:  požádat BK SR o spolupráci s komisí která má za cíl prošetřit financování ATIBOX  
  výstavy 2008. BK SR odmítá spolupráci. PZ o tom bylo informováno a rozhodlo 
  o sepsání dohody (viz. Úkol č. 1 bodu 1. tohoto zápisu). 

Úkol ukončen. 
 
18/2010:  informovat ÚP o zpoplatnění klubových výstav  – splněno.  
22/2010: připravit finální návrh rozpočtu pro rok 2011 – splněno. 
27/2010:  Diego des Jardins de Passiflore – bod uzavřen 
 
28/2010: začít z přípravou návrhů na možné změny Stanov BK ČR, které budou  předloženy 
  na konferenci v roce 2012. Výbor se dohodl, že od příštího zasedání vždy projedná část 
  Stanov. Dále se výbor dohodl vyzvat pobočky k zaslání jejich návrhů na případné 
  změny. J. Sílová zašle žádost na předsedy ÚP se žádostí o případnou zpětnou vazbou 
  do 30. června 2011. 
29/2010: 3ks vzorníky očí. Výbor se dohodl, že vzorníky oči zůstanou u HPCH a je možné 
 u něj zažádat o zapůjčení. 
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3)  ATIBOX IPO WM 2011 
 
ATIBOX IPO WM 2011 se koná 15. až 17. dubna v Rakousku. 
M. Auterský informoval, že 19. března se v Dobřanech koná soustředění (týden poté je uzávěrka 
přihlášek). Dále M. Auterský informoval, že 19. března bude přímo na místě možnost vyplnit 
přihlášky. Na soustředění bude možnost si přes M. Auterského  zajistit ubytování. 
 
Ing. Fiala informoval výbor, že na letošní rok opět zajistil sponzora, který dodá účastníkům 
jednotné oblečení. M. Auterský bude kontaktovat tuto firmu a dohodne počet, velikosti, atd. 
 
Výbor jednohlasně schválil: 
- BK ČR uhradí náklady za pronájem cvičiště v Dobřanech. 
- Na ATIBOXové poradě vedoucích družstev budou ČR zastupovat M. Auterský a R. Fagoš. 
- BK ČR proplatí účastníkům startovné. 
- BK ČR nebude české reprezentaci zajišťovat a hradit účast figuranta na trénincích v místě 

konání ATIBOXu. 
 

 
4. Různé 
 

a). Proplacení členského příspěvku ATIBOX na rok 2011 
B. Roškotová potvrdila, že příspěvek ve výši 200,- Euro uhradila. 
 
b). Bílý boxer 
Ing. Fiala otevřel toto téma, s ohledem na skutečnost, že některé pobočky plánují otevřít kruh 
pro bílé boxery během svých klubových výstav. Jelikož se stále jedná o vystavování 
nestandardních jedinců, bylo by vhodné prověřit, zda je možné toto uskutečnit bez porušení 
našich řádů. Ing Fiala se dohodl s RK, že tato dodá svůj názor na to, zda může dle našich 
řádů (klubové i externí jako např. ČMKU atd.) být na klubové výstavě kruh bílých boxerů 
bez zadávání titulů  FCI. 
 
c). Výběrové závody 
A. Šefelínová dala ke zvážení, zda by se od roku 2012 nemohl jeden z výběrových závodů 
konat na jaře. Momentálně jsou veškeré tyto závody v období podzimu a dle jejího názoru 
toto znevýhodňuje majitele fen (hárání, štěňata, atd.) 
Výbor se dohodl, že výcviková komise toto téma projedná a podá písemné doporučení 
(kdy/kde a brát v úvah i diskuzi z PZ). Výbor žádá výcvikovou komisi o vyjádření do 30. května 
2011. 
 
d). Příspěvek ČKS 
Ing.Fiala informoval členy výboru, že příspěvek ČKS za posledního půl roku činil 14.500,- Kč. 
e). Členové BK ČR 
J. Morávek informoval, že klub má k dnešnímu dni 798 členů.  
Již vyzval pobočky a tímto opět vyzívá ke kontrole databáze (s výjimkou těch, kteří tak již 
učinili), a to do termínu 23. březen. Kromě doručení této informace pobočkám formou tohoto 
zápisu bude zaslán J. Morávkem výzva mailem (minimálně na 2 osoby z každé pobočky), 
a to do 15. března. 
 
M. Lukešová na toto téma požádala výbor o schválení jejího záměru, zveřejnit na webové 
stránky klubu všechna příjmení která jsou momentálně v databázi. To proto, aby si členové 
sami mohli ověřit zda nechybí. 
Výbor jednohlasně tuto žádost schválil a M. Lukešová může tento seznam po 15.3. zveřejnit 
na webu. 
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f). Výstava v Litoměřicích (NVP 21.5 a MVP 22.5) 
B. Roškotová otevřela toto téma s ohledem na fakt, že organizátor změnil rozhodčí. J. Suchý 
informoval výbor, že na schůzi výstavní komise ČMKU dne 15.2. již podal stížnost 
na nedodržení pravidel. Pravidla říkají, že pořadatel může v případě nízkého počtu 

 přihlášených jedinců (‹35) kontaktovat statutárního zástupce klubu s návrhem změny 
rozhodčího nebo se dohodnout na ponechání stávajícího rozhodčího, ale klub by musel 
doplatit finanční rozdíl. Toto vše se může uskutečnit až po uzávěrce. Ing. Fiala, jakožto 
statutární zástupce klubu kontaktován nebyl a ještě ke všemu neproběhlo datum uzávěrky. 
Proto Ing. Fiala bude kontaktovat organizátory z Litoměřic a pokusí se situaci vyřešit.  
 
g). Daňové přiznání BK ČR 
Ing. Fiala se dotázal B. Roškotové zda podává za klub daňové přiznání. B. Roškotová 
informovala, že daňové přiznání nepodává protože nezisková organizace toto nemusí. 
J. Sílová oponovala, že dle jejího názoru se daňové přiznání musí podávat vždy v momentě 
kdy instituce má udělené IČO. Neziskové organizace by ale neměli platit DPH v případě 
nižšího obratu než 1 mil. Kč. Jelikož RK provádí kontrolu hospodaření klubu, dovolil 
si Ing. Fiala RK požádat o prověření, zda klub musí nebo nemusí podat daňové přiznání. 
V případě že RK dojde k závěru, že toto nutné je, tak bude informovat přímo předsedu, 
a to co nejdříve aby se případně ještě stihlo podat.  
 
h). Žádost o zveřejnění reklamy na webových stránkách klubu 
M. Lukešová informovala výbor, že obdržela žádost od H. Simandlové zveřejnit na webových 
stránkách klubu konání přednášky se zaměřením na pachové práce, kterou organizuje jistý 
podplukovník Policie ČR. 
Výbor s tímto nemá problém v případě, že zveřejnění této informace bude zpoplatněno 
200,- Kč na měsíc. Jedná se totiž o reklamu a není důvod toto inzerovat zdarma.  
 
V této souvislosti požádal Ing. Fiala redaktorku o přípravu návrhu ceníku inzercí a jak/kam 
tyto na webové stránky případně umístit. 
 
ch). Poradce chovu ÚP Střední Čechy 
Jménem ÚP Střední Čechy, informovala A. Šefelínové členy výboru, že po konaných volbách 
se stala poradkyní chovu této pobočky paní Sojková. Výbor bere tuto informaci na vědomí.  
 
i). Zápisy schůzí ÚP  
Pro zlepšení informovanosti výboru, žádá výbor ty pobočky které tak nečiní, o zasílání svých 
zápisů na e-mailovou adresu tajemnice. 
 
j). M. Roškota 
M. Roškota předložil výboru dopis se žádostí o zařazení do seznamu rozhodčích našeho 
klubu a zároveň do seznamu rozhodčích s oprávněním posuzovat klubové a národní výstavy, 
vytrvalostní zkoušky, zkoušky chovnosti a bonitace. Jelikož M. Roškota doložil veškeré nutné 
podklady, tak výbor samozřejmě jednohlasně souhlasí. 
 
k). Bonitace 2011 
Výbor jednohlasně schválil následujíc dvě bonitace pro rok 2011: 

- Brno      1.10. 
- Staňkov    30.10. 

 
6. Závěr 

 
Výbor se předběžně dohodl, že příští zasedání se bude konat v pátek 29. dubna 2011. 

 
Zapsala: 

Jacqueline Sílová 



5 

PŘEHLED USNESENÍ:  
 

1/2011 Výbor jednohlasně revokoval doporučení V. Novotného na rozhodčího pro plemeno 
boxer a zároveň odebere své doporučení na ČMKU.  

2/2011 ATIBOX IPO WM 2011: 
Výbor jednohlasně schválil: 
a) BK ČR uhradí náklady za pronájem cvičiště v Dobřanech. 
b) Na ATIBOXOvé poradě vědoucích družstev budou ČR zastupovat M. Auterský 

a R. Fagoš. 
c) BK ČR proplatí účastníkům startovné. 

BK ČR nebude české reprezentaci zajišťovat a hradit účast figuranta 
na trénincích v místě konání ATIBOXu.  

3/2011 Výbor jednohlasně schválil M. Lukešová její záměr, zveřejnit na webových stránkách 
klubu všechna příjmení které jsou momentálně v databázi BK ČR. To proto, 
aby si členové sami mohli ověřit zda nechybí. 

4/2011 Výbor jednohlasně rozhodl o zařazení M. Roškoty do seznamu do seznamu 
rozhodčích našeho klubu a zároveň do seznamu rozhodčích s oprávněním posuzovat 
klubové a národní výstavy, vytrvalostní zkoušky, zkoušky chovnosti a bonitace.  

5/2011 Výbor jednohlasně schválil následujíc dvě bonitace pro rok 2011: 
         -   Brno          1.10. 
         -  Staňkov    30.10. 

 
 

PŘEHLED ÚKOLŮ: 
 
Č. Úkol Zodpovídá Termín 
28/2010 Začít z přípravou návrhů na možné změny Stanov BK 

ČR, které budou předloženy na Konferenci v roce 2012. 
Výbor se dohodl, že od příštího zasedání vždy projedná 
část Stanov. 
Dále se výbor dohodl vyzvat pobočky k zaslání jejich 
návrhů na případné změny. J. Sílová zašle žádost na 
předsedy ÚP se žádostí o případnou zpětnou vazbou 
do 30. června 2011. 
 

J. Sílová  

1/2011 PZ uložilo Výboru BK ČR, aby připravil a s výborem 
slovenského BK podepsal takovou „dohodu o vzájemném 
narovnání, kdy strany již nebudou mít vůči sobě žádných 
závazků a povinností z akcí výstavy a mistrovství 
ATIBOXu“. 
Mgr. Šlauf z RK nabídl připravit návrh takovéto dohody. 
Návrh dohody zašle Ing. Fialovi, který na základě úkolu 
uložený PZ tento návrh probere a předloží k podpisu 
předsedovi slovenského BK.  
 

R. Fiala  

2/2011 B. Roškotová jakožto hospodář klubu prověří podmínky 
vedení účtů neziskových organizací u jednotlivých bank 
a veškeré informace dodá výboru v písemné formě 
 

B. Roškotová 29.4.2011 

3/2011 Výbor jednohlasně revokoval doporučení V. Novotného 
na rozhodčího pro plemeno boxer a zároveň odebere 
své doporučení na ČMKU. Výbor ukládá J. Suchému 
písemně informovat o rozhodnutí sekretariát ČMKU.  

J. Suchý 29.4.2011 
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4/2011 ÚP Ostrava podala návrh (člena Ing. Kláska) odebrat 
R. Fagošovi doporučení k přihlášce na rozhodčího 
pro opakované porušování předpisů a tím pádem 
nesplnění podmínky morálních předpokladů. PZ uložilo 
ÚP Praha prošetřit údaje v návrhu ve lhůtě do 30 dnů 
a o výsledku informovat výbor BK. Výbor obdržel 
stanovisko ÚP Praha a dohodl se, že by obě stanoviska 
měla prozkoumat nezávislá strana. Proto si předseda 
BK ČR dovolil požádat RK o prozkoumání obou zpráv 
s ohledem na dodržování stanov, řádů, atd. Mgr. Šlauf 
žádosti vyhověl a vše prověří do příštího zasedání 
výboru. Mgr. Šlauf požádal o dodání veškerých, výboru 
dostupných dokumentů v této záležitosti.  
 

RK 
(podklady dodá 
J. Sílová) 

29.4.2011 

5/2011 Zaslat veškeré dostupné podklady ve věci  zkoušky 
z výkonu psa Charley Heny Box složené v Bulharsku 
v roce 2009 na ČMKU a ČKS s vysvětlením a žádostí 
o prověření pravosti tohoto certifikátu. 
  

J. Morávek 7.3.2011 

6/2011 Ing. Fiala bude kontaktovat organizátory NVP a MVP 
Litoměřice a pokusí se zvrátit jejich rozhodnutí o změně 
rozhodčích.  
 

R. Fiala Co nejdříve 

7/2011 Ing. Fiala požádal redaktorku o přípravu návrhu ceníku 
inzercí a jak/kam tyto na webové stránky případně 
umístit. 
 

M. Lukešová 29.4.2011 

 
 

 
 


