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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BOXERKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY     9. 3. 2013
Hotel - Restaurant Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy

Z Á P I S   z plenárního zasedání Boxerklubu ČR

Přítomni:
Členové plenárního zasedání: ÚP Praha: Ing. Jiří Kneidl

ÚP Střední Čechy: Eliška Nedvědová
ÚP Plzeň: Ing. Daniel Fojtík
ÚP Děčín: Jiří Suchý (písemně zmocněn)
ÚP Hradec Králové: Josef Morávek
ÚP Brno: Alena Vlhová
ÚP Ostrava: Petr Bratko (písemně zmocněn)
ÚP Český Krumlov: Jiří Beneš (písemně zmocněn)
ÚP Staňkov: Mgr. Petr Šlauf (písemně zmocněn)
ÚP Rychvald: MVDr. Jaromír Špicera
ÚP Louny: Miloslava Fialová
ÚP Olomouc: MVDr. Jaromír Špicera (písemně zmocněn)
ÚP Ústí nad Orlicí: Radka Kosařová
Je přítomno 13 členů plenárního zasedání s platnými hlasy. 

Za výbor BK ČR:
předseda Ing. Radim Fiala
místopředseda Josef Morávek
hospodář Blanka Roškotová
ústřední poradce chovu Karel Archman
hlavní výcvikář Miloslav Auterský
tajemník Alena Šefelínová
předseda sboru rozhodčích Jiří Suchý
redaktor Marcela Lukešová
člen bez funkce Kamila Mokrášová
předseda revizní komise Mgr. Petr Šlauf
členové revizní komise Renata Kotoučová

Radka Kosařová
_____________________________________________________________________________________

1.   

2.

3.

4.
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Plenární zasedání zahájil předseda Ing. Radim Fiala v 10,15 hod. Přivítal členy plenárního zasedání,
členy výboru a revizní komise BK ČR a ostatní přítomné. 

Předseda Ing. Radim Fiala přečetl navrhovaný program jednání tak, jak byl zaslán všem předsedům
územních poboček BK ČR.
Program byl schválen ve všech bodech všemi přítomnými členy plenárního zasedání (13 hlasy). 

Předseda Ing. Radim Fiala přednesl návrh jednacího řádu tak, jak byl zaslán všem předsedům
územních poboček BK ČR.
Program byl schválen v navrženém znění všemi členy plenárního zasedání (13 hlasů).

Předseda Ing. Radim Fiala zahájil volbu zapisovatele plenárního zasedání, ověřovatele a sčitatele. 
Navrženi byli: zapisovatel Mgr. Petr Šlauf, Alena Šefelínová

ověřovatel Daniel Fojtík
sčitatel Blanka Roškotová a Radka Kosařová

Zapisovatelé Mgr. Petr Šlauf a Alena Šefelínová byli zvoleni 13 hlasy, ověřovatel zápisu Ing. Daniel Fojtík
byl zvolen 12 hlasy, 1 hlas se zdržel, sčitatelé Blanka Roškotová a Radka Kosařová byly zvoleny13 hlasy.

Předseda Ing. Radim Fiala přistoupil ke kontrole plnění úkolů z minulého plenárního zasedání z roku
2011 a z konference z roku 2012. 
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7.       
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Předseda Ing. Radim Fiala přistoupil ke kontrole plnění úkolů z konference z roku 2012:
-

-

Přistoupeno k přednesu zpráv funkcionářů. První zprávu přednesl Ing. Radim Fiala, předseda
Boxerklubu ČR. Dále se svou zprávou vystoupil místopředseda klubu pan Josef Morávek, dále paní
Alena Šefelínová jednatelka, dále paní Blanka Roškotová hospodářka klubu, pan Jiří Suchý předseda
sboru rozhodčích, Miloslav Auterský hlavní výcvikář, dále Karel Archman jako hlavní poradce chovu,
Marcela Lukešová jako redaktor a Mgr. Petr Šlauf za revizní komisi. Všechny zprávy funkcionářů
Boxerklubu ČR tvoří přílohu tohoto zápisu kromě zprávy Aleny Šefelínové, která pouze informovala
o své práci jednatele klubu, která spočívá zejména v administrativní činnosti spojené s touto funkcí
včetně zajištění technického zázemí pro výbor, konference či plenárního zasedání, včetně koordinační
činnosti a zprávy revizní komise, kdy předseda RK Mgr. Petr Šlauf uvedl, že podklady pro zpracování
revizní komise obdržel až ve čtvrtek 7. 3. 2013, tedy v době, kdy již nebylo v silách revizní komise
provést revizi účetnictví a připravit tak revizní zprávu. Předseda revizní komise pak konstatoval,
že revizní zprávu s ostatními členy revizní komise vypracují nejpozději do 30. 4. 2013, když tato bude
zveřejněna na webových stránkách Boxerklubu České republiky. Jediným, kdo nepřednesl zprávu,
je Kamila Mokrášová, člen bez funkce, když tito členové již tradičně zprávu nepřednášejí. 
Plenární zasedání vzalo všechny zprávy na vědomí.

Hospodářka klubu paní Blanka Roškotová přednesla návrh rozpočtu na rok 2013 tak, jak byl zaslán
pobočkám, resp. předsedům územních poboček BK ČR. Rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný. 
Plenární zasedání schválilo návrh rozpočtu pro rok 2013 všemi 13 hlasy. 

Zapracování do Stanov možnost výboru BK ČR, aby výbor BK ČR ze závažných důvodů mohl
změnit rozhodnutí PZ na základě e-mailových vyjádřeních všech předsedů poboček, popřípadě 
možnost rozhodnutí PZ per rollam. Předseda Ing. Radim Fiala konstatoval, že tento úkol byl splněn, 
neboť tato možnost byla zapracována do nových Stanov, když změny Stanov přijaté na konferenci 
v roce 2012 byly zaregistrovány u Ministerstva vnitra dne 20. 2. 2013 s účinností od konání
konference dne 29.4 2012.

Odbornou komisí poradců chovu projednat návrh ÚP Hradec Králové týkající se zákazu spojení
mezi sourozenci, rodiči a potomky a úzkou příbuzenskou plemenitbu povolit jen po schválení
HPCH, resp. výboru BK ČR. Případně doporučit úpravu v chovatelském řádu. K tomuto bodu
plenární zasedání uložilo výboru BK ČR uskutečnit seminář na toto téma v roce 2013.

Samostatný návrh ÚP Hradec Králové v tomto znění: Incest (spojení mezi sourozenci či rodiči a
potomky) nelze v chovu použít. Úzká příbuzenská plemenitba a příbuzenská plemenitba – chovatel musí
v případě takového krytí předat žádost o ni hlavnímu poradci chovu, schválit krytí může jen výbor BK ČR.
Plenární zasedání uložilo, stejně jako ve výše uvedeném případě, uskutečnit na toto téma seminář
v roce 2013. Plenární zasedání tedy výboru BK ČR uložilo v roce 2013 uskutečnit seminář na téma
úzké příbuzenské plemenitby a problematiky týkající se incestu. 

Výbor BK ČR – p. Archman – je neprodleně povinen informovat plemennou knihu ČKS o změně
v chovatelském řádu týkající se zrovnoprávnění tetování a čipování. Konstatováno, že tento úkol
byl splněn, když pan Archman o této změně informoval plemennou knihu ČKS. 

Výbor BK ČR je povinen zajistit zveřejnění změn ohledně zrovnoprávnění čipování a tetování
v chovatelském řádu a zveřejnění podrobných informací o postupu při zajištění čipování štěňat. 
Bylo konstatováno splnění tohoto úkolu panem Archmanem. O tomto úkolu včetně výše uvedeného
úkolu se pak pan Archman blíže vyjadřuje ve své zprávě hlavního poradce chovu, která tvoří přílohu
tohoto zápisu. 

Snížení zkoušky z výkonu u chovného páru
Tato problematika bude projednána v rámci bodu č. 8 programu plenárního zasedání.

Odměnit RNDr. Marii Müllerovou CSc. za dlouhodobou činnost pro Boxerklub ČR.
Předseda Boxerklubu ČR Ing. Radim Fiala informoval plenární zasedání o tom, že na slavnostním
galavečeru pořádaného Českomoravskou kynologickou unií v Tophotelu Praha, byla na základě
návrhu BK ČR a doporučení ČKS, oceněna za dlouhodobý přínos pro kynologii paní RNDr. Maria
Müllerová CSc. 
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V rámci tohoto bodu bylo předsedou Ing. Radimem Fialou konstatováno, že stále zbývá pět čteček
čipů, které nebyly odebrány pobočkami. Informoval o tom, že má možnost prodat dvě čtečky
do MSKS. Další dvě čtečky byly prodány na místě pobočkám. Plenární zasedání tak schválilo prodej
dvou kusů čteček na MSKS za částku 8.000,- Kč (cena jedné čtečky 4.000,- Kč), a to všemi 13 hlasy.

Dalším bodem programu bylo projednání změn podmínek chovu. Na konferenci v roce 2012 byl
panem Auterským podán návrh na snížení zkoušky z výkonu u chovného páru o jeden stupeň.
Konferencí bylo uloženo hlavnímu poradci chovu, aby tento návrh projednal na územních pobočkách
se všemi příslušnými poradci chovu a předložil stanovisko této komise za účelem rozhodování
o schválení či neschválení této změny. Hlavní poradce chovu pan Karel Archman pak na plenárním
zasedání přednesl zprávu poradního orgánu, tedy poradců chovu, kteří nedoporučují přijmout tuto
změnu. Poté došlo ke hlasování o tom, zda má u chovného páru dojít ke snížení zkoušky o jeden stupeň.
Tento návrh neprošel, neboť 4 pobočky hlasovaly pro snížení zkoušky a 9 bylo proti tomuto návrhu. 

V rámci tohoto bodu pak Jiří Suchý za územní pobočku Děčín navrhl upravit výběrový chov, resp.
podmínky pro absolvování bonitace, kdy navrhl, aby fena se mohla účastnit bonitace alespoň
se složenou zkouškou ZM. Tento návrh nebyl schválen, když 6 poboček hlasovalo pro tento návrh
a 7 poboček hlasovalo proti tomuto návrhu.

Dalším úkolem plenárního zasedání bylo projednat návrh změn výstavního řádu tak, jak byl rozeslán
všem předsedům územních poboček BKČR. 
Plenární zasedání schválilo 12 hlasy, když 1 se zdržel hlasování, změnu výstavního řádu Boxerklubu
České republiky s účinností od 1. 7. 2013 s tím, že uložilo předsedovi sboru rozhodčích Jiřímu
Suchému, aby výstavní řád se schválenými změnami zapracoval nejpozději do 31. 3. 2013
a aby nový výstavní řád byl v tomto termínu vyvěšen na internetových stránkách Boxerklubu ČR.

Dalším bodem bylo schválení nového loga Boxerklubu České republiky. Předseda BK ČR Ing. Radim
Fiala informoval plenární zasedání o nutnosti schválit nové logo Boxerklubu ČR, když staré logo
odporuje současné právní úpravě, když v ČR je zakázáno propagovat kupírovaná zvířata. Z tohoto
důvodu bylo předloženo několik návrhů nového loga pro Boxerklub České republiky. Nakonec
se plenární zasedání rozhodlo hlasovat o dvou návrzích, a to o logu č. 7 a č. 15, když veškeré návrhy
log jsou přiloženy k tomuto zápisu. Před samotným hlasováním plenárního zasedání o schvalování
nového loga upozornili Kamila Mokrášová a Ing. Jiří Kneidl na to, že dvě fyzické osoby si v září 2012
podaly žádost na registraci původního loga Boxerklubu České republiky. Na základě této informace
se výbor Boxerklubu ČR zavázal, že osloví tyto dvě pobočky s tím, že by požádal o převedení loga
pod ochranu Boxerklubu České republiky. Poté bylo přistoupeno k hlasování o obou návrzích nového
loga, nejdříve se hlasovalo o návrhu č. 7, když toto logo nebylo schváleno, neboť pro hlasovala jedna
pobočka, proti hlasovalo 12 poboček. Dále bylo hlasováno o logu č. 15, tedy o starém logu, pouze
s tou změnou, že uši jsou sklopeny dolů. Tento návrh byl přijat, pro bylo 10 hlasů, proti 3 hlasy.
Plenární zasedání tak schválilo nové logo Boxerklubu ČR. 

S ohledem na zjištěné informace pověřuje plenární zasedání výbor BK ČR, aby nechal nové logo
zaregistrovat jako ochrannou známku.

Diskuse:
- 

-

Prvním příspěvkem do diskuse byl návrh předsedy BK ČR zda některá z poboček nemá zájem
pořádat ATIBOX akci, tedy výstavu, popřípadě mistrovství ve výkonu v následujících letech. K tomu
se vyjádřila Miloslava Fialová, předsedkyně ÚP Louny, že by měli zájem o pořádání mistrovství
světa stopařů, avšak s tím, že by bylo potřeba zjistit, jak je toto mistrovství dotováno. Ing. Fiala
se zavázal zjistit informace ohledně dotací pro pořádání takovýchto akcí. 

Financování stopařů – ze strany předsedy Ing. Radima Fialy byl vznesen dotaz, jakým způsobem
financovat, popřípadě zda a v jaké výši mistrovství světa stopařů. Po diskusi se plenární zasedání
dohodlo tak, že příspěvek se bude vyplácet dle umístění jednotlivých zákazníků, avšak pouze
v kategoriích FH1 a FH2, když způsob a výše rozdělovaných peněz se ponechá na výboru BK ČR,
a to vždy dle konkrétní finanční situace Boxerklubu ČR. Plenární zasedání tak vzalo na vědomí,
že výbor BKČR je oprávněn dle svého uvážení zvolit způsob rozdělení a výši odměny pro účastníka
ATIBOXU FH1 a FH2.
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Dále bylo všemi 13 hlasy přijato následující   U S N E S E N Í:
Plenární zasedání na svém jednání konaném dne 9. 3. 2013 v hotelu Tři hvězdičky ve Stříži u Jihlavy 

1. schválilo:
-
-

Územní pobočka Praha navrhla plenárnímu zasedání, aby doporučila pana Roberta Fagoše
do předsednictva ATIBOXu jako hlavního výcvikáře. K tomuto návrhu vystoupil předseda ÚP Rychvald
MVDr. Jaromír Špicera s tím, že by spíše doporučoval plenárnímu zasedání, aby navrhlo 
do předsednictva ATIBOXu Ing. Radima Fialu na pozici tajemníka. Z tohoto důvodu bylo nejdříve
hlasováno o tom, zda plenární zasedání navrhne Roberta Fagoše na výcvikáře ATIBOXu, tento
návrh nebyl schválen, pro byl jeden, proti 10 a 2 pobočky se zdrželi hlasování. Plenární zasedání
schválilo návrh Ing. Radima Fialy do předsednictva ATIBOXu všemi 13 hlasy.

ÚP Rychvald otevřelo otázku, zda by nebylo vhodné na internetové stránky Boxerklubu ČR umístit
informace o vrhu poradcem chovu ihned po provedené kontrole vrhu a dále, zda by na internetových
stránkách neměl být umístěn jmenný seznam všech členů Boxerklubu ČR. Plenárním zasedáním
bylo konstatováno, že každý předseda ÚP má možnost nahlédnout do seznamu členů BK ČR,
z tohoto důvodu není nutné tedy jmenný seznam uveřejňovat na internetových stránkách. Dále
bylo konstatováno, že poradci chovu nebudou schopni informace týkající se kontroly vrhu dávat
na internetové stránky, neboť tyto informace nejsou schopni poskytnout včas ani hlavnímu poradci
chovu, když tento je povinen si informace vytahovat až z ČKS.

Zpravodaj BK ČR redaktorka Marcela Lukešová nabídla svoji funkci, bylo však konstatováno,
že v současné době není vhodný kandidát, který by mohl paní Lukešovou nahradit. Předsedou
revizní komise Mgr. Petrem Šlaufem bylo konstatováno, že předběžnou kontrolou příjmů a výdajů
BK ČR bylo zjištěno, že ročně je vynakládáno na Zpravodaj BK ČR částka cca 140.000,- Kč,
když příjem z inzerce je pouhých cca 37.000,- Kč. Z tohoto důvodu navrhl omezit vydávání
Zpravodaje o jedno číslo, to znamená, že Zpravodaj BK ČR by byl vydáván pouze 3x ročně.
Plenární zasedání přistoupilo k hlasování o počtu vydávaných Zpravodajů v jednom roce a bylo
schváleno snížení počtu vydávaných Zpravodajů na tři čísla ročně s účinností od roku 2013.
Tento návrh byl schválen tak, že 8 poboček hlasovalo pro, 3 pobočky proti a 2 se zdržely hlasování. 

Dále plenární zasedání pověřilo výbor BKČ R k uzavření dohody o provedení práce s Marcelou
Lukešovou, a to za účelem vedení internetových stránek a vydávání Zpravodaje.

Dále byl předložen návrh na zvýšení odvodu jednotlivých územních poboček za člena ze současných
150,- Kč na částku 200,- Kč, a to od roku 2014. Tento návrh nebyl přijat, neboť pro hlasovalo 6
poboček a proti 7 poboček. 

Dále byl Ing. Radimem Fialou přednesen návrh na zpoplatnění vystavovaných diplomů
při udělování klubových titulů částkou 100,- Kč s účinností od 1. 5. 2013. Plenární zasedání tento
návrh schválilo všemi 13 hlasy. 

CEBS – Ing. Radimem Fialou bylo předneseno, že by rád pokračoval ve spolupráci při pořádání
středoevropské výstavy, které jsou pravidelně pořádány spoluorganizátory, a to Českou republikou,
Slovenskem, Maďarskem a Polskem, když je nutné vyřešit cestovné pro českého rozhodčího
vysílaného na tuto výstavu. Středoevropskou výstavou jsou hrazeny veškeré náklady pro českého
rozhodčího, který se této výstavy zúčastní pouze s výjimkou cestovného, které je povinno hradit
vždy příslušná země, která rozhodčího vysílá. Z tohoto důvodu plenární zasedání vzalo na vědomí
proplácení cestovného pro českého rozhodčího pověřeného posouzení středoevropské výstavy CEBS.

Posledním bodem, který byl na plenárním zasedání probírán, pak byla problematika bílých boxerů,
kdy Ing. Radim Fiala přednesl toto téma s tím, že o tématu bílých boxerů by mělo být více
diskutováno, měla by být tato problematika více řešena zejména s tím, že by bylo dobré přitáhnout
chovatele bílých boxerů do klubu BK ČR zejména za účelem zvýšení členské základny a osvěty
při chovu tohoto plemene. 

program zasedání ve všech bodech, tedy 1 až 13
jednací řád zasedání
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13.

návrh rozpočtu pro rok 2013 tak, jak byl navržen v příloze pozvánky na PZ a přednesen poklad-
níkem Blankou Roškotovou
prodej dvou kusů čteček na MSKS za částku v celkové výši 8.000,- Kč (cena jedné čtečky 4.000,- Kč)
návrh změn výstavního řádu BK ČR s účinností od 1.7.2013 tak, jak byl navržen v příl. pozvánky na PZ
změnu loga BK ČR dle navržené předlohy č. 15 
snížení počtu vydávaných zpravodajů na tři čísla ročně s účinností od roku 2013 
návrh na zpoplatnění vystavovaných diplomů při udělení klubových titulů částkou 100,- Kč
s účinností od 1. 5. 2013
návrh Ing. Radima Fialy do předsednictva ATIBOXu 

zapisovatele Mgr. Petra Šlaufa, Alenu Šefelínovou, ověřovatele Ing. Daniela Fojtíka a sčitatele
Blanku Roškotovou a Radku Kosařovou

výboru BK ČR uskutečnit v roce 2013 seminář na téma úzké příbuzenské plemenitby 
zaregistrovat nové logo jako ochrannou známku
výboru BK ČR uzavřít dohodu o provedení práce s redaktorem Marcelou Lukešovou pro vedení 
internetových stránek a vydávání Zpravodaje
revizní komisi vypracování revizní zprávy za rok 2012 nejpozději do 30. 4. 2013 a v tomto termínu
jí uveřejnit na webových stránkách Boxerklubu ČR

splnění úkolů uložených plenárním zasedáním konaném v roce 2011 a konferencí konanou v roce 2012
zprávy všech funkcionářů, a to předsedy Ing. Radima Fialy, místopředsedy Josefa Morávka,
redaktora Marcely Lukešové, jednatele Aleny Šefelínové, pokladníka Blanky Roškotové, výcvikáře
Miloslava Auterského, ÚPCH Karla Archmana, předsedy sboru rozhodčích Jiřího Suchého,
předsedy RK Mgr. Petra Šlaufa
výbor BK ČR je oprávněn dle svého uvážení zvolit způsob rozdělení a výši odměny účastníků
ATIBOXu FH1 a FH2
proplacení cestovného českého rozhodčího pověřeného posouzením středoevropské výstavy CEBS

Zapisovatel:     Mgr. Petr Šlauf, Alena Šefelínová
Ověřovatel:      Ing. Daniel Fojtík

-  

-
-
-
-
-

-

2. zvolilo:
-

3. uložilo:
-
-
-

-

4. vzalo na vědomí:
-
-

-

V 17,00 hod. předseda Ing. Radim Fiala poděkoval všem členům plenárního zasedání za konstruktivní
jednání, za klidný průběh plenárního zasedání a toto ukončil.
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