Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky

Datum konání:

29.4.2011

Místo konání:

ČMKU, Jankovcova 53/c, Praha 7

Přítomni:

Ing. R. Fiala, J. Morávek, A. Šefelínová, B. Roškotová,
M. Lukešová, M. Auterský, K. Archman, J. Suchý

Za revizní komisi: JUDr. Mejvaldová, Mgr. Šlauf, p. Mifek
Omluveni:

J. Sílová

Předseda BK ČR na úvod zasedání přivítal přítomné členy výboru a revizní
komise.
Návrh programu:
1. Kontrola úkolů
2. Zpráva RK + návrh dohody s BK SR
3. Atibox WM IPO 2011
4. Žádost p. Lysáka o vyjádření klubu ve věci jeho přijetí ČMKU na adepta
na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru pro plemeno Boxer
5. Žádost MVDr. R. Kvapila o souhlas k nahlížení a použití dat BK ČR
pro účely disertační práce (spondylóza)
6. Stížnost ÚP Hukvaldy
7. Různé
Program schválen všemi hlasy.
1) Kontrola úkolů
1/2011 – Revizní komise předložila návrh na dohodu o ukončení spolupráce
a vzájemném narovnání, kdy strany již nebudou mít vůči sobě žádné závazky
a povinnosti.
Dohoda bude ještě doplněna a upřesněna – zajistí RK
2/2011 – Prověření podmínek
u jednotlivých bank
– úkol trvá – zajistí pí Roškotová

vedení

účtu

neziskových

organizací

3/2011 –Zajistit písemně informaci pro ČMKU o revokace doporučení
V. Novotného na rozhodčího pro plemeno Boxer na ČMKU
– úkol trvá – zajistí p. Suchý

4/2011 – Bylo prověřeno porušování předpisů a chovatelského řádu p. Robertem
Fagošem. Dle výsledků z šetření ÚP Praha a Mgr. Šlaufa výbor BK konstatuje,
že stížnost p. Kláska je nedůvodná.
Hlasování: 5 hlasů souhlas
3 hlasy nesouhlas
5/2011 – Prověření platnosti zkoušky z výkonu psa Charley Heny Box složená
v Bulharsku
– rozhodnutí ČMKU nebylo dosud doručeno
6/2011 – Změna rozhodčích na NVP a MVP v Litoměřicích – zrušeno původní
rozhodnutí o rozhodčích
– informaci upřesní p. Suchý
7/2011 – Ceník inzerce na internetových stránkách BK ČR:
a) akce pořádané ÚP: zdarma
b) akce, které nepořádají ÚP, ale týkají se členů BK: 200,- Kč/měsíc
c) prezentace komerčních společností: 400,- Kč/měsíc
Cena firemní inzerce a inzerce ryze komerčních společností ve Zpravodaji BK
ČR: 1500,- Kč/stránka
Bod 4.g. ze zápisu ze dne 25/2/2011:
RK prověřila zda BK ČR musí či nemusí podávat daňové přiznání. Zpráva RK
za rok 2010 říká, že BK ČR neměl v loňském roce daňovou povinnost, je však
povinen jako občanské sdružení podat daňové přiznání či alespoň čestné
prohlášení o tom, že daňová povinnost nevznikla.
Proto Ing. Fiala požádal B. Roškotovou o okamžité podání daňového přiznání.
2) Zpráva RK – viz. příloha
Výbor BK ČR vzal zprávu RK na vědomí.
Z důvodu vyrovnání rozpočtu BK ČR navrhuje revizní komise PZ schválení
zvýšení odvodu ÚP za člena. Odvod za člena byl snížen v roce 2007 ze 200,- Kč
na 150,- Kč.
Výše uvedený návrh výbor BK ČR doporučuje PZ schválit a vrátit se tak
k odvodům za člena zpět na 200,- Kč jako před rokem 2007 a to s účinností
od roku 2012.
3) ATIBOX WM IPO 2011
a) informace p. Auterského o velmi úspěšné reprezentaci našich členů
b) pan Auterský předložil zápis ze schůze výcvikové komise konané dne
26.3.2011 v Dobřanech – viz. příloha zápis VK
4) Žádost pana J. Lysáka o vyjádření klubu ve věci jeho přijetí na adepta
na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru pro plemeno Boxer.
Výbor BK ČR vzal žádost p. Lysáka na vědomí.

5) Žádost MVDr. R. Kvapila o souhlas k nahlížení do databáze výsledků
vyšetření spondylózy a souhlas k nahlížení do dat plemenné knihy vedené ČKS.
Důvodem žádosti o souhlas je disertační práce na ČZU Praha.
Výbor BK ČR jednohlasně souhlasil.
6) Stížnost ÚP Ostrava – klubová výstava Hukvaldy konaná dne 23.4.2011:
Chovatelka paní Iveta Kunclová (ÚP Plzeň) – chovatelská stanice Od Ivetky
Vel-Om, uvedla vědomě pořadatele výstavy v omyl, protože prokazatelně
věděla o rozhodnutí ČMKU, která jí pozastavila účast na všech výstavách
konaných v ČR pod záštitou ČMKU po dobu jednoho roku s platností
od 1.1.2011 z důvodu hrubého porušení Výstavního řádu.
Výbor BK ČR vzal stížnost na vědomí s tím , že o této stížnosti bude rozhodovat
ČMKU vzhledem k předcházejícím rozhodnutím ČMKU v této věci. O výsledku
budou pobočky informovány.
7) Různé
- p. Morávek přednesl informaci o tom, že chovatel p. Němeček (ÚP Hradec
Králové) nepožádal včas poradce chovu o vydání krycího listu pro krytí
své feny.
- p. Morávek podal návrh, aby na klubových výstavách byli od 60ti přihlášených
psů delegováni vždy 2 rozhodčí.
- Výbor doporučuje PZ změnu Chovatelského řádu ve věci posouzení stavu feny
v chovu po osmém roce života. Podle nového návrhu by stačilo posouzení
veterinárního lékaře. O této věci rozhodne až další PZ.
- Mgr. Šlauf – informace o výstavách a bílém boxerovi:
V rámci klubové výstavy může být uspořádána soutěž pro bílé boxery, ovšem
bez zadávání titulu a známek dle FCI.
________________________________________________________________
Další schůze Výboru BK ČR se bude konat ve čtvrtek 9.6.2011 v 17:30 hodin
v zasedací místnosti ČMKU, Jankovcova 53/c, Praha 7.

Zapsala: Alena Šefelínová
PŘEHLED USNESENÍ:
6/2011 Výbor se hlasováním usnesl, že stížnost podaná na R. Fagoše na PZ je
nedůvodná. (5 hlasů souhlas, 3 hlasů nesouhlas)

7/2011 Výbor rozhodl o výši inzerce na internetových stránkách BK ČR
a stanovil ceny takto:

Akce pořádané ÚP: zdarma
Akce, které nepořádají ÚP, ale týkají se členů BK ČR: 200,- Kč / měsíc
Prezentace komerčních společností: 400,- Kč / měsíc
8/2011 Výbor se usnesl, že výše firemní inzerce a inzerce ryze komerčních
společností ve zpravodaji BK ČR bude 1500,- Kč / stránka
9/2011 Výbor jednohlasně schválil žádost MVDr. Kvapila, ve které žádá
o souhlas k nahlížení do databáze výsledků vyšetření spondylózy
a souhlas k nahlížení do dat plemenné knihy vedené ČKS. Důvodem
žádosti o souhlas je disertační práce na ČZU Praha.

PŘEHLED ÚKOLŮ:
Č.
28/2010

Úkol
Zodpovídá
Začít z přípravou návrhů na možné změny J. Sílová a
Stanov BK ČR, které budou předloženy na celý výbor
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.
Žádost byla odeslána.

Termín
Průbežně

1/2011

R. Fiala
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.
RK na zasedání výboru dne 29/4 návrh
předložila. Dohoda bude ještě doplněna
a upřesněna – zajistí RK

Příští Výbor
(9/6/2011)

2/2011

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

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

Původní
termín
29.4.2011
nesplněn –
úkol trvá
Původní
termín
29.4.2011
nesplněn –
úkol trvá

J. Suchý

sekretariát ČMKU.

4/2011

5/2011

6/2011

7/2011

8/2011

10/2011

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.
Zaslat veškeré dostupné podklady ve věci
zkoušku z výkonu psa Charley Henybox
složená v Bulharsku v roce 2009 na
ČMKU a ČKS s vysvětlením a žádostí
o prověření pravosti tohoto certifikátu.
Ing. Fiala bude kontaktovat organizátory
NVP a MVP Litoměřice a pokusí se zvrátit
jejich rozhodnutí o změně rozhodčích.

RK
(podklady
dodá J.
Sílová)

Úkol splněn a
uzavřen

J. Morávek

Úkol splněn

R. Fiala

Úkol splněn a
uzavřen

Ing. Fiala požádal redaktorku o přípravu
návrhu ceníku inzercí a jak/kam tyto na
webové stránky případně umístit.
Podat daňové přiznání za BK ČR

M. Lukešová

Úkol splěn a
uzavřen

B. Roškotá

Co nejdříve

Rozeslat informaci o přestupku paní
I. Kunclové a rozhodnutí ČMKU všem
předsedům ÚP.

J. Sílová

Co nejdříve

