Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky



Datum konání: 28.9.2006, 10:00 – 15:30
Místo konání: ZKO Braník, Praha
Přítomni: R. Fagoš, J. Morávek, M. Hirešová, K. Archman, M. Auterský,  J. Suchý, T. Pfauser, L. Rais, B. Roškotová
Za revizní komisi: Z. Mifek

Na začátku schůze byl výborem jednomyslně schválen program této schůze navržený předsedou výboru BK ČR, a to v následujícím znění:

Program:
	Kontrola zápisu z výborové schůze konané 19.6.2006

Zpráva revizní komise
Upřesnění plánu akcí na rok 2007
Projednání zasílání čtvrtletních zpráv poradců chovu ústřednímu poradci chovu
Odesílání bonitačních karet a výsledků klubových výstav
Bonitace
Zhodnocení MR ČR, komentář výcvikáře k současnému stavu reprezentace
Zhodnocení Výroční výstavy BK ČR
Atibox FH Německo (podmínky kvalifikace, soustředění)
Projednání zákazu tetování poradců chovu
R. Fiala – oprávnění posuzovat zkoušku chovnosti
Školení rozhodčích
Seminář poradců chovu
Delegáti na valnou hromadu ČMKU
Různé

Kontrola zápisu z výborové schůze konané 19.6.2006

Předseda BK ČR přečetl zápis ze schůze výboru BK ČR konané dne 19.6.2006, tento zápis byl výborem následně jednomyslně schválen. 

Zpráva revizní komise 

Z. Mifek přednesl stanovisko revizní komise BK ČR pro výborovou schůzi, která se koná dne 28.9.2006, zpracované JUDr. Helenou Mejvaldovou, v následujícím znění:

Stanovisko revizní komise BK ČR  pro výborovou schůzi, která se koná dne 28.9.2006, zpracované JUDr. Helenou Mejvaldovou



Předsedkyni revizní komise byla předložena výzva k rezignaci předsedy výboru BK ČR na funkci přednesená na schůzi výboru dne 12.9.2006 a také rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, která měla být anonymně zaslána  různým osobám činným v kynologii včetně ČMKÚ a ČKS. Předsedkyně revizní komise se touto záležitostí zabývala a také projednala se všemi členy revizní komise s dále uvedenými závěry. Dále jsou obsahem tohoto stanoviska další problémy řešené v BK ČR.


1. Předseda výboru p. Fagoš předložil předsedkyni revizní komise rozhodnutí ve věci trestní, kterým byly veškeré rozsudky vůči němu zrušeny. Skutečnost, že jeho trestní  rejstřík je bez záznamu, se zakládá na pravdě a o toto rozhodnutí se opírá. Zrušující rozhodnutí bylo vydáno předtím, než p. Fagoš kandidoval na funkci předsedy.

Revizní komise byla požádána o svolání mimořádné konference, zatím oficiálně pouze doporučeným dopisem územní pobočky Ostrava. Výzva byla zaslána z toho důvodu, že předseda výboru dobrovolně nerezignoval na svou funkci a měla by ho tedy z funkce odvolat mimořádná konference. 

Za současné výše popsané situace revizní komise žádá všechny pobočky o zhodnocení nutnosti svolat mimořádnou konferenci. Pokud na tom budou i nadále trvat, musí o to písemně požádat minimálně 1/3 územních poboček, v daném případě minimálně čtyři. Obsahem požadavku ke svolání mimořádné konference musí být přesně stanovený důvod, popř. program mimořádné konference, čím by se tedy měla zabývat a k požadavku musí být přiložen zápis ze schůze výboru pobočky o tom, že výbor  požaduje takové svolání mimořádné konference, aby byl naplněn čl.12. stanov, bod b) a c). Toto je nutné z toho důvodu, aby nemohla být právoplatnost mimořádné konference dodatečně zpochybňována. Takto zformulovaný a doložený požadavek nechť pobočky zašlou co nejrychleji doporučeně na  adresu  předsedkyně revizní komise JUDr. Heleny Mejvaldové Praha 2, PSČ 120 00, Ječná 17. Pokud bude naplněn čl.12 stanov revizní komise mimořádnou konferenci svolá. Při stanovení termínu bude respektovat to, že pobočky musí svolat členské schůze, kde zvolí delegáty na takovou konferenci a případně navrhnou nové kandidáty na funkce. Dále pak musí být zachován dvouměsíční odstup pro předložení kandidátů a případně dalších návrhů ve smyslu čl.15 stanov. Konání mimořádné konference by tedy připadalo v úvahu v 1. čtvrtletí roku 2007.


2. Předsedkyně revizní komise JUDr. Mejvaldová se omlouvá za nesprávné posouzení možnosti organizovat zkoušku chovnosti na území Slovenské republiky (viz bod 4. zápisu z 19.6.2006). Chovatelský řád sice tuto záležitost neřeší, avšak ve smyslu stanov a to čl.3, bod 2. upravují kynologické předpisy činnost pro území České republiky a podle čl.13, bod. 2.d) se chovatelské předpisy schvalují s platností na území České republiky. Není tedy možné, aby podle českého chovatelského předpisu byla organizována chovatelská akce na území jiného státu. Taková chovatelská zkouška by nebyla platná. 


3. Předsedkyně revizní komise byla upozorněna na zápis ČKS z 13.11.2005, v němž je formulován zákaz zobrazování psů s kupírovanýma ušima v kynologickém tisku. Revizní komise jej prozatím nemá k dispozici, bude doložen, avšak zásadně nesouhlasí s publikováním kupírovaných psů v inzerci i jinak v našem Zpravodaji a žádá, aby výbor toto své počínání přehodnotil a kupírovaná zvířata v našem Zpravodaji nezobrazoval, neboť to zbytečně do budoucna bude vyvolávat problémy a Boxerklubu ČR to může spíše uškodit. Současně doporučuje výboru, aby zpracoval nové logo klubu, t.j. kresbu hlavy boxera s ušima nikoli kupírovanýma. 


4. Dále se doporučuje výboru, aby v případě změny rozhodčího pro posuzování na výstavách BK ČR byla nejen zachována pravidla slušnosti, ale stalo se tak v dostatečném časovém předstihu a byla s ním seznámena veřejnost, t.j. pořádající pobočka, bylo to obsahem zápisu výboru a změna otištěna ve Zpravodaji. Způsob, jakým došlo ke změně rozhodčího na výroční speciální výstavě nebyl vhodný. 


5. Vzhledem k tomu, že bývalý předseda p. Karban dosud nepředal písemnosti, bylo by vhodné jej pozvat na příští jednání výboru a věc projednat přímo osobně s ním.


6. Předsedkyně revizní komise dává na vědomí, že p. Zdeněk Mifek po zralé úvaze a na nátlak členů BK ČR k jejím rukám písemně odvolal svou rezignaci na funkci člena revizní komise, takže tato je plně obsazena ve smyslu stanov.


Žádám, aby obsah tohoto stanoviska v plném znění byl součástí zápisu z výboru.

Zapsala: JUDr. Helena Mejvaldová, 25.9.2006


Stanovisko revizní komise tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Výbor vzal výše uvedenou zprávu revizní komise BK ČR na vědomí a odsouhlasil ji hlasováním v poměru 8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

R. Fagoš sdělil, že vysvětlení k případu specifikovanému v bodu 1 výše uvedené zprávy revizní komise již podal Dr. Mejvaldové a tento případ předal k prošetření Policii ČR.


K bodu 3 zprávy revizní komise BK ČR uvedl T. Pfauser, že ve zpravodaji Boxerklubu je nyní v souvislosti s možností, že by někteří vyobrazení jedinci mohli být považováni za týrané, uváděno upozornění ve znění: „Zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších předpisů) je v ČR kupírování uší zakázáno.“ Toto upozornění plně vychází z požadavků Výzvy Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ) týkající se propagace týrání zvířat, která v této věci zejména uvádí: „Pro veřejné sdělovací prostředky, pro vydavatele tiskovin a knih, pracovníky reklamních agentur, chovatele a jiné osoby je tedy důležité, aby obrazovými zprávami, šířením tiskovin, propagačních materiálů, reklamních letáků a publikací neuskutečňovali propagaci týrání zvířat. Pokud je např. v obrazové dokumentaci nebo v textu článku, tiskoviny nebo na internetových stránkách chovatelského sdružení vyobrazeno zvíře se znaky týrání (např. pes s kupírovanýma ušima) nebo cíleně popsán nebo jinak publikován postup vedoucí k týrání zvířat (např. nedovolený způsob usmrcování zvířat, výchova k útočnému chování), musí být zároveň v doprovodné informaci uvedeno, že se jedná o týrání zvířat, které je zákonem zakázáno. Ve filmech a reklamách, které byly natočeny poté, co byla v České republice zakázána propagace týrání zvířat, by neměly být skutečnosti považované za týrání zákonem na ochranu zvířat a jeho prováděcími právními předpisy uváděny, nebo je třeba doplnit stanovený komentář.“ Dále uvedl, že logo BK ČR díky tomu, že bylo vytvořeno dříve než byla v České republice zakázána propagace týrání zvířat, by mělo splňovat požadavky a být v souladu s touto výzvou ÚKOZu.


T. Pfauser dále předložil výše citovanou výzvu ÚKOZu v plném znění:

Výzva Ústřední komise pro ochranu zvířat týkající se propagace týrání zvířat
 
	Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem ochrany zvířat a doporučuje opatření a koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. Ústřední komise pro ochranu zvířat v souladu s touto svojí funkcí projednala a přijala na svém 84. zasedání dne 4.10.2005 následující výzvu týkající se propagace týrání zvířat. 
 
	V současné době se lze v různých sdělovacích prostředcích často setkat s propagací týrání zvířat, ať je to již zveřejňování postupů, praktik chovu nebo jiných dějů, které jsou spojeny s týráním zvířat, včetně zobrazování kupírovaných psů. Z tohoto důvodu Ústřední komise pro ochranu zvířat přijala tuto výzvu, jejímž cílem je upozornit na problém propagace týrání, zvýšit informovanost sdělovacích prostředků a veřejnosti o této problematice a přispět ke snížení výskytu případů propagace týrání. Současně nabízíme pomoc při konzultacích nebo posuzování těchto skutečností.
 
	Dne 1.4.2004 nabyla účinnosti novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 77/2004 Sb., která nově upravila v § 4a pojem propagace týrání. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“) propagaci týrání zakazuje a umožňuje ji postihovat. Ustanovení § 4a zákona na ochranu zvířat stanoví:
	Za propagaci týrání se považuje zejména
a) vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat,
b) zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům, praktikám chovu nebo výcviku, úpravám vzhledu zvířete a zásahům do jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete podle tohoto zákona, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem.
	K tomu je třeba doplnit, že ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat považuje za týrání zvířete provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy, nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3 (např. je povoleno za stanovených podmínek provádění odrohování telat, krácení ocasu u selat, štěňat, jehňat atd.).
 
	Veřejného vystoupení (vystoupení zvířete nebo zvířat nebo soustředění zvířat jednoho nebo různých chovatelů na určeném místě z propagačních nebo komerčních důvodů, které je přístupné veřejnosti nebo na něm vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho exteriéru nebo výkonu, např. varietní vystoupení, příprava filmů a televizních pořadů s využitím drezúry zvířat pro tyto účely, posuzování exteriéru zvířat) nebo svodu zvířat (soustředění zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trh se zvířaty, výstava nebo přehlídka zvířat, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže) se nesmí zúčastnit zvíře s provedením chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírováním uší, poškozením hlasivek nebo při použití jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovanými drápy, zuby, jedovými žlázami nebo pachovými žlázami. 
	Stejně tak nelze provádět činnosti, které považuje zákon na ochranu zvířat za týrání, např. zvířata nutit k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly, podrobit je výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům. 
 
	Pro veřejné sdělovací prostředky, pro vydavatele tiskovin a knih, pracovníky reklamních agentur, chovatele a jiné osoby je tedy důležité, aby obrazovými zprávami, šířením tiskovin, propagačních materiálů, reklamních letáků a publikací neuskutečňovali propagaci týrání zvířat. Pokud je např. v obrazové dokumentaci nebo v textu článku, tiskoviny nebo na internetových stránkách chovatelského sdružení vyobrazeno zvíře se znaky týrání (např. pes s kupírovanýma ušima) nebo cíleně popsán nebo jinak publikován postup vedoucí k týrání zvířat (např. nedovolený způsob usmrcování zvířat, výchova k útočnému chování), musí být zároveň v doprovodné informaci uvedeno, že se jedná o týrání zvířat, které je zákonem zakázáno. Ve filmech a reklamách, které byly natočeny poté, co byla v České republice zakázána propagace týrání zvířat, by neměly být skutečnosti považované za týrání zákonem na ochranu zvířat a jeho prováděcími právními předpisy uváděny, nebo je třeba doplnit stanovený komentář. 
 
	Protože většina dotazů se soustřeďuje ke kynologické problematice, uvádíme jako bližší informaci, že z uvedených důvodů se veřejného vystoupení nebo svodu nesmí účastnit (tj. nesmí se předvádět) psi s kupírovanýma ušima. Veřejných výstav nebo svodů zvířat se ovšem smí účastnit psi, u nichž byl ze zdravotních důvodů proveden chirurgický zákrok amputace ušního boltce a u nichž zároveň nedošlo ke ztrátě tkáně obou ušních boltců v podobném tvaru, nebo u kterých bylo povoleným zákrokem provedeno krácení ocasu. Pokud pořadatel akce přímo v jejích podmínkách nestanoví zákaz přístupu všech psů s kupírovanýma ušima, je možný přístup takových psů, kteří pouze doprovázejí návštěvníky a aktivně se nezúčastní veřejného vystoupení (nejsou předváděni nebo jinak demonstrováni). Naopak aktivní účast - předvádění nebo demonstraci (např. výcviku) psa s kupírovanýma ušima na veřejném vystoupení nebo svodu - je nutno posuzovat jako propagaci týrání zvířat a postihovat ji dle zákona na ochranu zvířat. Záměrem zákonodárce bylo, aby z výchovných a etických důvodů při veřejných vystoupeních a svodech (často považovaných za vzor pro další chovatele) byla předváděna jen taková zvířata a takový způsob jejich výcviku, který není v rozporu s našimi národními předpisy ani s mezinárodními dohodami. 
V této souvislosti doporučujeme vaší pozornosti rovněž Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k problematice kupírování uší psů, jejich účasti na veřejných vystoupeních a svodech, a propagace týrání zvířat, které je spolu s dalšími stanovisky k dispozici na internetových stránkách ÚKOZ na adrese http://www.mze.cz/ [Ochrana zvířat –> Stanoviska a názory ÚKOZ].
 
	Obdobná situace, která aktuálně vzbudila nejen u nás, ale i v zahraničí mediální i odborný zájem, bylo prezentování propagačních materiálů k uspořádaní profesionálního rodea s prováděním „bull riding“. Na vyobrazení i v popise vystoupení bylo uvedeno vyobrazení westernového jezdce na vyhazujícím býkovi a písemně byla anoncována jízda na divokém býku a zápas s býkem, přestože naše předpisy nedovolují používat a cvičit zvíře jakékoliv kategorie skotu jako jízdní zvíře pro člověka, nebo na ně z jiných důvodů nasedat nebo je používat pro býčí zápasy. Vzhledem k tomu a vzhledem k jakému cíli propagační materiál sloužil, je tato skutečnost považována podle stanoviska ÚKOZ za propagaci týrání zvířat. K tomu je třeba doplnit, že i v takovýchto případech je třeba diferencovat. Sportovní činnost rodeových a westernových jezdců je u nás upravena od roku 1995 pravidly schválenými ÚKOZ, která respektují požadavky westernových jezdeckých soutěží, ale i ochranu zvířat (pravidla ovšem vylučují rodeovou jízdu na býcích i koních, při které je cílem shodit jezdce). Při respektování těchto pravidel naši westernoví jezdci organizovali westernové akce a své soutěže propagovali, ovšem bez činností, které jsou v rozporu se zákazem propagace týrání. 
  
	Pevně věříme, že sdělovací prostředky a další výše uvedené subjekty nemají za cíl propagovat týrání zvířat, že se snaží o problematice chovu zvířat informovat objektivně a že případy propagace týrání pramení jen z neznalosti. Dovolujeme si ovšem požádat, abyste více zvažovali konkrétní obsah a podobu příspěvků, článků a dalších materiálů, které zveřejňujete. Společným cílem by mělo být co nejvíce přispívat k ochraně zvířat a ne návodným způsobem inspirovat veřejnost nebo chovatele k týrání zvířat. 
 
říjen 2005

Upřesnění plánu akcí na rok 2007

Předseda sboru rozhodčích přednesl návrh plánu akcí pro rok 2007. Finální plán akcí pro rok 2007 je následující:

Svod dorostu:
7.4.     ÚP Praha
	 ÚP Střední Čechy

	 ÚP Hradec Králové

	 ÚP Ostrava

	 ÚP Plzeň

	 ÚP Brno

	 ÚP Rychvald

	 ÚP Děčín

	 ÚP Český Krumlov (pouze zkouška chovnosti)

	 ÚP Louny

	 ÚP Hradec Králové

	 ÚP Ostrava

	 ÚP Olomouc

	 ÚP Brno

6.10.   ÚP Český Krumlov
13.10. ÚP Střední Čechy
21.10. ÚP Praha
28.10. ÚP Otěšice

Vytrvalostní zkouška:
	ÚP Olomouc

	ÚP Plzeň

začátek července ÚP Český Krumlov 
	    ÚP Louny

	ÚP Děčín

27.10. ÚP Hradec Králové
28.10. ÚP Otěšice

Závody:
13.10. ÚP Plzeň – závod boxerů (Dobřany)
20.10. ÚP Praha – Justitzův memoriál
?         ÚP Staňkov – Stříbrný obojek
?         ÚP Olomouc – Memoriál P. Sembola

Letní výcvikové tábory:
27.6. - 7.7. ÚP Český Krumlov (Žirovnice)
7.7. – 14.7. ÚP Hradec Králové
28.7. – 11.8. ÚP Louny (Otěšice)
?                   ÚP Děčín

Výbor jednomyslně schválil, že v roce 2007 se budou konat 2 bonitace, a to 1 na jaře, 1 na podzim, z toho 1 v Čechách a 1 na Moravě.

Výbor rozhodl - 7 hlasů pro, 2 se zdrželi, že osoba pověřená výborem BK ČR zodpovědná zapořádání bonitací je M. Auterský.

Výbor hlasováním 9 hlasů pro, schválil, že bonitace se budou v roce 2007 konat (termín, místo konání, rozhodčí) takto:
19.5. Praha, rozhodčí: MVDr. O. Petříková, náhradník: M. Auterský
30.9. Olomouc, rozhodčí: M. Auterský, náhradník: MVDr. O. Petříková

Výstavy:

Výroční speciální výstava BK ČR 2007:
Výbor rozhodl 7 hlasů pro, 2 se zdrželi, že k posuzování výroční výstavy BK ČR v roce 2007 budou pozváni 4 rozhodčí (1 rozhodčí pro psy zlaté, 1 rozhodčí pro psy žíhané, 1 rozhodčí pro feny zlaté, 1 rozhodčí pro feny žíhané).
Výbor rozhodl 8 hlasů pro, 1 se zdržel, že M. Auterský bude delegovaným rozhodčím pro výroční výstavu BK ČR konané v roce 2007 s tím, že bude posuzovat feny (barevný ráz bude upřesněn). 
Výbor vyzývá pobočky pořádající výroční výstavu BK ČR v roce 2007, aby navrhly zbývající rozhodčí pro posuzování této výstavy, a to do 30.10.2006. 
Konečné schválení rozhodčích pro tuto výstavu náleží výboru BK ČR.

CAC výstava ÚP Brno 2007:
Výbor projednal připomínky k průběhu a připravenosti výstav pořádaných ÚP Brno v minulých letech. Výbor pověřil místopředsedu výboru BK ČR zasláním výzvy pobočce ÚP Brno, aby věnovala náležitou pozornost zajištění připravenosti a průběhu výstavy, tato výzva bude zaslána v kopii revizní komisi BK ČR.

Plán výstav pro rok 2007:
	Výroční speciální výstava – Hradec nad Moravicí (Vítěz roku, Juniorský vítěz roku,  CAC,    res. CAC, ČKV, ČKJV, CAJC, BOB), pořadatel – pověřena ÚP Rychvald + ÚP Olomouc, rozhodčí viz výše

	 ÚP Otěšice, rozhodčí zahraniční, J. Dolejš (CAC, res. CAC, CAJC, ČKV, ČKJV, BOB)

	 ÚP Rychvald (CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV)

	 ÚP Český Krumlov (CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV)

	 ÚP Ostrava (CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV)

	 ÚP Děčín (CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV)

	 ÚP Brno (CAC, res. CAC, CAJC, ČKV, ČKJV, BOB)

9.6.     ÚP Praha (CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV, Gladiátor 2007)
16.6.   ÚP Olomouc (CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV)
22.9.   ÚP Plzeň (CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV)
13.10. ÚP Hradec Králové, rozhodčí A. Karban, J. Dolejš (CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV)
21.10. ÚP Louny (CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV)

V souvislosti se zasíláním návrhů chovatelských akcí územními pobočkami výboru BK ČR, výbor BK ČR územní pobočky vyzývá a žádá, aby tyto dodržovaly termíny stanovené pro zasílání návrhů akcí územních poboček.  

Předseda sboru rozhodčích a místopředseda BK ČR navrhli, aby výroční výstava BK ČR, která se bude konat v roce 2008, byla přidělena ÚP Louny, která o pořádání výroční výstavy žádala již pro rok 2007.


Projednání zasílání čtvrtletních zpráv poradců chovu ústřednímu poradci chovu

Ústřední poradce chovu informoval výbor BK ČR o současném stavu zasílání zpráv poradců chovu. Poradci chovu mají v souladu s výzvou, kterou jim ústřední poradce chovu zaslal, zasílat ústřednímu poradci chovu 1 kopii zápisů o vrhu za uplynulé kalendářní čtvrtletí, a to vždy nejpozději do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Toto opatření bylo zavedeno z důvodu zavedení čtvrtletního zveřejňování informací o statistice chovu na webových stránkách BK ČR na základě usnesení konference BK ČR z 8.4.2006.
Ústřední poradce chovu považuje současný stav zasílání výše uvedených zpráv za tristní. Ústřední poradce chovu apeluje na poradce chovu územních poboček, aby posílali informace o vrzích včas.
  

Odesílání bonitačních karet a výsledků klubových výstav

Výbor žádá územní pobočky, aby zasílaly redaktorovi – T. Pfauserovi v elektronické podobě výsledky zkoušek chovnosti a bonitací (data v podobě, jak jsou zveřejňována ve zpravodaji Boxerklubu) a kompletní výsledky z výstav (včetně údajů o rodičích posouzených jedinců), které územní pobočka pořádá, včetně článku o konané výstavě a fotografií vítězných jedinců, a to pro účely jejich zveřejnění ve zpravodaji Boxerklubu a na webových stránkách Boxerklubu. Tato výzva se týká akcí pořádaných po 1.9.2006.
Bonitační karty ze ZCH, bonitací a svodů dorostu se nadále zasílají ústřednímu poradci chovu, kopie posudkových listů z klubových výstav předsedovi sboru rozhodčích.          


Bonitace

Tento bod byl výborem projednán v rámci bodu 3. Upřesnění plánu akcí na rok 2007.


Zhodnocení MR ČR, komentář výcvikáře k současnému stavu reprezentace

Hlavní výcvikář informoval, že o reprezentaci Boxerklubu pro rok 2007 bude rozhodnuto po posledním výběrovém závodě Boxerklubu ČR.
Hlavní výcvikář dále informoval, že na Atibox FH WM 2006, který se koná v Německu, jsou dosud přihlášeni tito reprezentanti: E. Svoboda, M. Karbanová, K. Semelková, E. Nedvědová.
Výbor rozhodl, že přihlášeným a vybraným reprezentantům na Atibox FH WM 2006 bude Boxerklubem ČR proplaceno startovné a ubytování v maximální celkové sumě 100 EUR na 1 reprezentanta a vedoucímu reprezentačního družstva bude proplaceno ubytování v maximální celkové sumě 70 EUR. Proplacení bude provedeno následně, a to v CZK, a výhradně proti předloženým dokladům o zaplacení.


Zhodnocení Výroční výstavy BK ČR  

Výbor zhodnotil průběh Výroční speciální výstavy Boxerklubu ČR 2006, kterou uspořádala územní pobočka Český Krumlov. Výbor děkuje územní pobočce Český Krumlov za bezvadnou organizaci výstavy a vytvoření perfektního zázemí pro takto významnou akci. Výbor se při této příležitosti omluvil p. M. Auterskému za provedenou změnu delegace rozhodčího pro tuto výstavu oproti původnímu rozhodnutí. 
Výbor všemi hlasy schválil uhrazení výdajů za upomínkové předměty, které byly předány oceněným členům BK ČR při příležitosti 80. výročí vzniku Boxerklubu ČR a výdajů za cenu J. Ježe a ocenění BOB na Výroční speciální výstavě BK ČR 2006.


Atibox FH Německo (podmínky kvalifikace, soustředění)

Tento bod byl výborem projednán v rámci bodu 7. Zhodnocení MR ČR, komentář výcvikáře k současnému stavu reprezentace.


Projednání zákazu tetování poradců chovu

Předseda BK ČR informoval výbor o tom, že předal poradcům chovu jednotlivých územních poboček informaci o podmínkách stanovených ČMKU pro osoby provádějící tetování psů.  


R. Fiala – oprávnění posuzovat zkoušku chovnosti

V souvislosti se skutečností, že R. Fiala by měl 30.9.2006 posuzovat zkoušku chovnosti pořádanou územní pobočkou Olomouc, M. Auterský informoval výbor, že R. Fiala jemu ani T. Pfauserovi dosud nedoložil požadované údaje. Jedná se o údaje týkající se absolvovaných zkoušek z výkonu, zkoušky chovnosti, bonitace a vytrvalostní zkoušky, neboť jednou z podmínek pro to, aby mohl jako rozhodčí posuzovat takovou akci, je,  že se takové akce zúčastnil a úspěšně ji absolvoval.


Školení rozhodčích
Seminář poradců chovu

Výbor projednal bod 12. a 13. programu. Výbor se usnesl, že pravděpodobně v průběhu ledna 2007 uspořádá seminář za účasti poradců chovu územních poboček, sboru rozhodčích Boxerklubu ČR a výboru Boxerklubu ČR.
Výbor uložil ústřednímu poradci chovu, hlavnímu výcvikáři a předsedovi sboru rozhodčích, aby připravili a na příštím jednání výboru BK ČR, které je plánováno nakonec listopadu 2006, předložili návrh podkladů pro plánovaný seminář. Výbor uložil tajemníkovi, aby na příští jednání výboru připravil pozvánku na tento seminář. 


Delegáti na valnou hromadu ČMKU

Bod přesunut k projednání na další schůzi výboru BK ČR.

Různé

Do příštího jednání výboru BK ČR připraví jednotliví funkcionáři seznam pravidelných činností (např. termíny pro podávání žádostí územních poboček o akce…), aby na základě těchto dat byl vytvořen „termínový kalendář“, který bude sloužit jak pro potřeby zastupitelnosti jednotlivých funkcionářů, tak i pro informaci územních poboček a členů BK ČR.

	Na základě provedené kontroly předání dokumentace mezi funkcionáři výboru BK ČR, kteří ukončili svoji činnost, jejich nástupcům, bylo zjištěno následující:

Předání dokumentace A. Karbanem R. Fagošovi – A. Karban přes opětovné výzvy dokumentaci nepředal svému nástupci. A. Karban bude přizván na příští schůzi výboru BK ČR za účelem předání dokumentace svému nástupci.
Předání dokumentace J. Morávkem M. Hirešové – J. Morávek dosud dokumentaci nepředal, je připraven na její předání, poté co si pořídí z předávané dokumentace kopie pro vlastní potřebu.
Předání dokumentace mezi MVDr. O. Petříkovou a K. Archmanem – MVDr. O. Petříková předala veškerou agendu mimo roku 2006, agendu roku 2006 dosud nemůže předat z objektivních důvodů, neboť některé případy dosud nejsou dořešeny a k jejich vyřešení je třeba součinnost jiných osob než Dr. Petříkové.

	Výbor vzal na vědomí informaci ústředního poradce chovu, že chov a jeho kontroly u chovatelky paní Jitky Hermanové bude řídit ústřední poradce chovu.


	Výbor BK ČR rozhodl, že zápisy z jednání výboru BK ČR pro zajištění informovansti územních poboček budou zasílány na e-mailové adresy předsedů územních poboček, pokud předseda územní pobočky e-mailovou schránku nemá či e-mailová adresa nebude tajemníkovi známa, bude zápis zaslán na adresu bydliště předsedy územní pobočky poštou. Pro zajištění operativního informování územních poboček a členů jsou zápisy z jednání výboru BK ČR zveřejňovány na webových stránkách Boxerklubu ČR.


	Výbor BK ČR 8 hlasy schválil zaslání návrhu předsedy sboru rozhodčích na doplnění výstavního řádu ČMKU o titul Juniorský národní vítěz ČR výstavní komisi ČMKU. Podrobné podmínky pro udělování tohoto titulu jsou specifikovány v dokumentu „Návrh na doplnění výstavního řádu ČMKU“, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.  


	Výbor BK ČR chválil 8 hlasy udělení plné moci M. Auterskému k jednání vůči ČKS ve věci žádosti o poskytnutí dotace reprezentačnímu družstvu Boxerklubu ČR na Atibox FH WM 2006.


	L. Rais předložil výboru k projednání případ přihlášky p. Miroslava Roškoty na rozhodčího pro plemeno boxer, která byla předkládána již dřívějšímu výboru BK ČR před cca 2 roky. Výbor 9 hlasy schválil podání žádosti M. Roškoty na rozhodčího pro plemeno boxer. Výbor uložil L. Raisovi zaslat na ČMKU odůvodněnou žádost pro podání této přihlášky.


	Předseda BK ČR informoval výbor, že zajistí známky na rok 2007 do členských průkazek.


	Výbor vyzývá územní pobočky, aby, pokud tak ještě neučinily, nejpozději do konce listopadu 2006 uhradily poplatky za plánované akce na rok 2007.

Výbor schválil zveřejnění inzerce distributora krmiva PURINA ve zpravodaji Boxerklubu 4/2006 v rozsahu 2 strany, a to zdarma, a to jako poděkování za již uskutečněný sponzoring klubových akcí v roce 2006.

	Výbor doporučuje územním pobočkám zvážit možnost přizvání figuranta na pořádané výstavy, a to za účelem možnosti prezentace povah v rámci doprovodného programu a soutěží klubových výstav. 



Další jednání výboru BK ČR je plánováno na konec listopadu 2006, termín bude upřesněn.


Přílohy:
	Stanovisko revizní komise BK ČR pro výborovou schůzi, která se koná dne 28.9.2006, zpracované JUDr. Helenou Mejvaldovou

Návrh na doplnění výstavního řádu ČMKU   

 

Zapsala: Martina Hirešová

