Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky
Datum konání:

30.6.2011

Místo konání:

ČMKU, Jankovcova 53/c, Praha 7

Přítomni:

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

Za revizní komisi:

JUDr. Mejvaldová, Mgr. Šlauf, p. Mifek

Omluveni:

J. Sílová, K. Archman, M. Auterský

Úvod:
Předseda BK ČR na úvod zasedání přivítal přítomné členy výboru a revizní komise.
Návrh programu:
1. Úvod
2. Kontrola úkolů
3. Různé
Program schválen všemi hlasy.
________________________________________________________________
Kontrola úkolů:
28/2010 - Příprava návrhů na změny Stanov BK ČR
úkol trvá – Výbor BK ČR
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.
úkol trvá – zajistí RK
3/2011 – Oznámit na sekretariát ČMKU revokaci doporučení a odebrání tohoto
doporučení V. Novotného na rozhodčího pro plemeno boxer.
úkol splněn
2/2011 - Prověření podmínek vedení účtu neziskových organizací u jednotlivých
bank; budou osloveny ještě další banky, aby se dosáhlo co nejnižších ztrát.
úkol trvá – zajistí pí Roškotová
8/2011 - Podepsáno a podáno daňové přiznání za Boxerklub ČR.
úkol splněn
10/2011 - Rozeslat informaci o přestupku pí. Kunclové o rozhodnutí ČMKU všem
předsedům ÚP.
Úkol splněn
Bod 5 z minulého zápisu:
Zaslat MVDr. Romanu Kvapilovi písemný souhlas s nahlížením do databáze
vyšetření spondylózy a do dat plemenné knihy – zajistí pí Sílová
úkol splněn

________________________________________________________________
Různé:
1) p. Klásek zaslal svoji opakovanou stížnost na Roberta Fagoše na ČKS
– ČKS vyzval Boxerklub ČR, aby záležitost prošetřil
– vzhledem k tomu, že stížnost pana Kláska byla řešena již na minulé
schůzi výboru, nebude tato záležitost již znovu projednávána
2) pí Lukešová připraví grafický návrh formuláře pro zadávání klubových titulů
v elektronické formě a předá p. Suchému
Usnesení:
Diplomy pro klubové tituly bude na vyžádání majitele psa (feny) vydávat
pí Lukešová.
Všechny vydané klubové tituly a diplomy budou zapsány v zápisech výboru
BK ČR a to s platností od 1.7.2011
Hlasování: jednohlasně schváleno
3) Ing. Fiala zajistí do příští schůze podklady a připraví informaci o „double
handlingu“.
4) Charley Heny Box – zkouška z výkonu
Místopředseda p. Morávek obdržel stanovisko ČKS, které bylo přečteno
a z něhož vyplývá, že pravost certifikátu a platnost zkoušky z výkonu psa
Charley Heny Box nelze za dané situace zpochybnit.
Přestože výbor BK ČR má dostatek důkazů, že pes Charley Heny Box
zkoušku nemohl absolvovat (vyplývá z písemného vyjádření majitele psa
a z výpovědi svědků), nezbývá než stanovisko ČKS akceptovat.
Hlasování: souhlas – 5 hlasů
zdržel se – 1 hlas
Usnesení:
Výbor BK ČR ruší rozhodnutí o omezení krytí psa Charley Heny Box.
Toto usnesení vstupuje v platnost dnem 30.6.2011.
Hlasování: jednohlasně schváleno
Písemné oznámení majiteli psa o zrušení původního rozhodnutí o omezení
krytí psa ze 15.9.2010 zajistí p. Archman.
5) Výbor BK ČR zřídil tříčlennou komisi pro přezkoušení budoucích adeptů
na rozhodčí.
Úkolem této komise je prověřit znalosti adepta na funkci rozhodčího
z exteriéru ze standardu boxera a na základě přezkoušení doporučit, příp.
nedoporučit, výboru BK ČR jeho schválení.
Komise bude ve složení: J. Suchý, A. Karban a MVDr. J. Špicera
Hlasování: jednohlasně schváleno
6) Výbor BK ČR bere na vědomí rozhodnutí Předsednictva ČMKU ve věci
zákazu vystavování na výstavách v ČR pro chovatelku Ivetu Kunclovou.
Vzhledem k tomu, že pí Kunclová původní rozhodnutí (zákaz na 1 rok)
nerespektovala, rozhodlo ČMKU (zápis č. 3 ze dne 28.4.2011) o zvýšení
trestu na 2 roky a rozšíření na všechny výstavy FCI – zákaz platí do
31.12.2012.
Písemné oznámení o prodloužení trestu rozeslat na jednotlivé ÚP
– zajistí pí Sílová
________________________________________________________________

PŘEHLED USNESENÍ:
10/2011 Výbor BK ČR jednohlasně schválil, že diplomy pro klubové tituly bude
na vyžádání majitele psa (feny) vydávat pí Lukešová.
Všechny vydané klubové tituly a diplomy budou zapsány v zápisech
výboru BK ČR a to s platností od 1.7.2011
11/2011 Výbor BK ČR ruší rozhodnutí o omezení krytí psa Charley Heny Box,
které vstoupilo v platnost dne 15.9.2010 a to s účinností ke dni
30.6.2011.
Písemné oznámení majiteli psa o zrušení původního rozhodnutí
o omezení krytí psa ze 15.9.2010 zajistí p. Archman.
12/2011 Výbor BK ČR jednohlasně schválil zřízení tříčlenné komise pro
přezkoušení budoucích adeptů na rozhodčí. Úkolem této komise je
prověřit znalosti adepta na funkci rozhodčího z exteriéru ze standardu
boxera a na základě přezkoušení doporučit, příp. nedoporučit, výboru BK
ČR jeho schválení.
Komise bude ve složení: J. Suchý, A. Karban a MVDr. J. Špicera

PŘEHLED ÚKOLŮ:
Č.
28/2010

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

Termín
Průběžně

1/2011

PZ uložilo výboru BK ČR, aby připravil
R. Fiala
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“.
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
sekretariát ČMKU.

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

J. Suchý

8/2011

Podat daňové přiznání za BK ČR

10/2011

Rozeslat informaci o přestupku pí
J. Sílová
Kunclové a rozhodnutí ČMKU všem
předsedům ÚP.
pí Lukešová připraví grafický návrh pro M. Lukešová
zadávání klubových titulů v elektronické
formě a předá p. Suchému

11/2011

B. Roškotá

Úkol splněn

Úkol splněn

Do příštího
Výboru

12/2011

Ing. Fiala zajistí do příští schůze podklady R. Fiala
a připraví informaci o „double
handlingu“.

Do příštího
Výboru

13/2011

Zaslat písemné oznámení majiteli psa K. Archman
Charley Heny Box o zrušení původního
rozhodnutí o omezení krytí psa ze dne
15.9.2010
Výbor BK ČR bere na vědomí rozhodnutí J. Sílová
Předsednictva ČMKU ve věci zákazu
vystavování na výstavách v ČR pro
chovatelku Ivetu Kunclovou. Vzhledem
k tomu, že pí Kunclová původní
rozhodnutí (zákaz na 1 rok)
nerespektovala, rozhodlo ČMKU (zápis č.
3 ze dne 28.4.2011) o zvýšení trestu na 2
roky a rozšíření na všechny výstavy FCI –
zákaz platí do 31.12.2012.Písemné
oznámení o prodloužení trestu rozeslat
na jednotlivé ÚP

Co nejdříve

14/2011

Co nejdříve

Další schůze výboru BK ČR se bude konat ve čtvrtek 8.9.2011 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti ČMKU, Jankovcova 53/c, Praha 7.

Zapsala: Alena Šefelínová

