Zápis ze schůze Výboru Boxerklubu České republiky

Datum konání:

5.11.2010
od 17:15 do 19:30 hodin

Místo konání:

Obecní úřad obce Nenačovice, Beroun

Přítomní:

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

B. Roškotová, J. Sílová,

M. Auterský, J. Suchý, K. Archman, M. Lukešová (od 17:25 h)
Za revizní komisi:

JUDr. Mejvaldová (od 17:25 h)

Předseda BK ČR na úvod zasedání přivítal přítomné členy Výboru.
Návrh programu:
1. Kontrola úkolů
2. PZ 2010
3. Stížnosti
4. Různé
5. Závěr
Program schválen 7 hlasy, 1 zdržel se.
Příchází JUDr. Mejvaldová a M. Lukešová
1) kontrola úkolů
4/2010: Prošetření výstavy ATIBOX 2008 komisí, která byla sestavená na žádost PZ
- bude se řešit na PZ 7.11.2010.
18/2010: Informovat ÚP o zpoplatnění klubových výstav, platebních termínech a č. účtu
- na posledním zasedání výboru nebylo určeno kdo za tento úkol odpovídá.
Dnes se výbor dohodl, že za úkol odpovídá místopředseda J. Morávek, termín
je do konce listopadu
19/2010: úkol splněn
20/2010: úkol splněn
21/2010: úkol splněn
22/2010: Připravit finální návrh rozpočtu BK ČR pro rok 2011, který bude předložen na PZ
a zároveň zaslat J. Sílové, která dokument zašle členům PZ, a to do 3.9.2010.
- B. Roškotová informovala členy výboru, že úkol nesplnila. Odůvodnění je takové,
že dle jejího názoru je nutné tento rozpočet tvořit spolu se členy PZ, jelikož jsou
stále otevřené body jako cestovné atd.
23/2010: úkol splněn
24/2010: úkol splněn
25/2010: úkol splněn
26/2010: úkol splněn
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2) Plenární zasedání 2010 (7.11.2010)
R. Fiala projednal se členy výboru program na letošní PZ. Dále ověřil zda mají všichni
připravenou svou zprávu a také zda jsou připravená vyjádření odborných komisí.
J. Sílová informovala členy výboru, že má k dispozici členské známky pro rok 2011 a taktéž
obdržela informace od poboček o požadovaném počtu. Členské známky budou předány
zástupcům ÚP na PZ. J. Sílová se dotázala B. Roškotové, zda obdržela členské příspěvky
od poboček a zda tak může vydat známky na příští rok. B. Roškotová informovala, že termín
placení členských příspěvků je až konec listopadu, ale že až na dvě platby obdržela vše
a proto dala souhlas s vydáním známek.

3) Stížnosti
A. Charley Heny Box:
(bod H.1. ze zápisu z 11.7.2010 a bod 4. ze zápisu z 27.8.2010)
Hosté: Iva Fojtíková a Robert Fagoš.
Na úvod tohoto bodu přečetl R. Fiala dopis, který obdržela zhruba hodinu před konáním
tohoto zasedání tajemnice BK ČR od právní zástupkyně pana prof. Marka. V dopise
informuje, že se její klient zasedání nezúčastní. Dále se v dopise vyjádřila jménem svého
klienta k rozhodnutí o dočasném pozastavení chovnosti psa. J. Sílová ještě informovala
členy výboru a přítomné hosty, že taktéž dnešního dne obdržela od prof. Marka kopii
certifikátu o vykonané zkoušce, vydaný ČMKU.
Majitel psa doložil veškeré náležitosti na základě kterých mu byl vydán mezinárodní certifikát
ČMKU. V případě trvajících pochybností o této zkoušce musí výbor předložit důkazy
o opaku.
P. Fojtíková jako svědek informovala, že psa dostala na výcvik den po údajném složení
zkoušky, a to v 8. hodin ráno. Dle jejího názoru není možné, aby pes stihl odpoledne skládat
zkoušku v Bulharsku a druhý den ráno být odpočatý a připravený v Brně. Pí. Fojtíková
podala ústní přehled o její zkušenosti ve výcviku s tímto psem. Přílohou tohoto zápisu
je i dopis od pí. Fojtíkové, který předsedkyně RK přečetla během minulého zasedání výboru.
Tento dopis byl tajemníkovi dán k dispozici až delší dobu po zveřejnění zápisu z minulého
zasedání, a proto je přílohou dnešního zápisu.
Dále přečetl pan Archman dopis, který obdržel od majitele psa poté, co ten obdržel
oznámení o pozastavení chovnosti psa.
Výbor BK ČR vyčerpal veškeré možnosti získání podrobnějších informací v této kauze.
Jediné řešení, jak předejít takovým situacím do budoucna, je změnit podmínky chovu.
Výbor BK ČR se dohodl informovat PZ o celé situaci a stavu a tam záležitost dále řešit a
nechat PZ rozhodnout.
Výbor dále projednal proplacení cestovného pro dnešní hosty. R. Fiala nechal hlasovat
o proplacení tohoto cestovného. Návrh byl schválen 8 hlasy, 1 hlas se zdržel.
B. Venezia z Kaštýlku
(bod H.1 ze zápisu z 11.7.2010 a bod 4 ze zápisu z 27.8.2010)
Host: pan Václav Novotný
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Výbor BK ČR neshledal žádné indicie, že by šlo o zkoušku získanou podvodným způsobem,
a proto se nehodlá dál touto stížností zabývat a bude takto informovat PZ.
C. Percy Optima Grata:
(bod H.3. ze zápisu z 11.7.2010 a bod 4 ze zápisu z 27.8.2010)
Pan Novotný informoval výbor, že s tímto psem a zmíněným krytím nemá nic společného.
Pes není v jeho majetku, pes je pouze odchov z jeho chovatelské stanice. Fena která byla
krytá, je v majetku člena ÚP Ostrava. Pobočka byla vyzvána k vyjádření a ta usoudila, že
jednak je celá záležitost promlčena a hlavně v době činu nebyl majitel feny členem klubu.
Výbor BK ČR se nehodlá dále touto stížností zabývat a bude takto informovat PZ.
D. Nathan Optima Grata:
(bod H.4. ze zápisu z 11.7.2010 a bod 4 ze zápisu z 27.8.2010)
V době krytí byl zmíněný pes opravdu mladší než povolují naše řády. Pan Novotný
informoval výbor že toto jednání nebylo úmyslné a šlo o přepočítaní se ve 3 dnech. Dále je
dle stanov klubu záležitost promlčena.
Výbor BK ČR předloží tuto kauzu na PZ.
Dále byl výbor informován, že pan Novotný z vlastní iniciativy po řešení těchto kauz, učinil
revizi svých krycích listů a požádal i o revizi hlavního poradce chovu. Sám upozornil, že
nalezl ještě jeden nedostatek, a to krytí se psem mladším 18ti měsíců. Pan Novotný podal
osobní odůvodnění tohoto krytí a informoval, že se nejednalo o úmysl a ani pes ani fena
neutrpěli žádnou újmu z tohoto krytí. Dle stanov klubu je tato záležitost promlčena.
Pan Novotný oznámil, že nepožaduje proplacení cestovného. Za to žádá výbor BK ČR o to,
aby se veškeré tyto záležitosti nějakým způsobem konečně uzavřely.

E. Diego des Jardins de Passiflore:
J. Sílová informovala výbor BK ČR, že je doloženo, že pes je ve vlastnictví francouzské
majitelky. Dále je doloženo, že pes má pro účely v ČR platně vyhodnocenou spondylózu.
V neposlední řadě obdržela zprávu od předsedy francouzského BK, že pes je dle
francouzských pravidel chovný. Veškeré tyto informace a k nim patřící dokumenty byly
tajemnicí zaslány na ČKS, který tyto informace ověřil, shledal je dostatečnými a štěňatům
narozeným z krytí tohoto psa a feny Venezia z Kaštýlku byly vydány veškeré dokumenty.
Výbor BK ČR se nehodlá dále zabývat stížností o neplatnosti vyšetření spondylózy a bude
takto informovat PZ.
K. Archman informoval výbor, že dle jeho názoru pes momentálně nesplňuje podmínky
pro krytí na území ČR, protože od prvního krytí uběhlo jíž více než půl roku. Dle podmínek
chovu musí pes v tomto případě splnit i pravidla uvedené pro české psy v klubových
podmínkách pro chovný pár.
J. Sílová zastává názor, že by K. Archman musel doložit, že Ing. Klásek má psa v jeho
chovatelské stanici zapůjčeného, a navíc by se muselo doložit, že v té době byl minimálně
po dobu celého půl roku v této chovatelské stanici na území ČR. Hlavně by bylo vhodné
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o takových věcech nespekulovat a přímo se zeptat Ing. Kláska. Proto se výbor dohodl,
že K. Archman osloví Ing. Kláska s dotazem zda má nějakou dohodu o zapůjčení psa v ČR.
Výbor se dohodl, že veškeré shora uvedené kauzy budou předloženy na PZ k další diskusi
a uzavření.

5. Různé
a. Stanovy BK ČR
J. Sílová informovala členy výboru, že by bylo vhodné již od příštího zasedání výboru
začít s projednávat možné změny Stanov klubu, které by chtěl výbor prezentovat
na konferenci v roce 2012.
b. Vzorníky očí německého boxera
K. Archman informoval, že má stále u sebe tři kusy vzorníků očí.
Výbor prodiskutoval dvě možnosti kam vzorníky umístit:
1:
všechny vzorníky ponechat u HPCH, který je na vyžádání zapůjčí,
2:
rozdělit vzorníky do 3 regionů, aby každý PCH měl jeden vzorník ve
svém regionu k dispozici u předem určené osoby.
Výbor se dohodl, že si členové výboru ponechají prostor pro přemýšlení o nejlepším
řešení a otázka se rozhodne na dalším zasedání.
c. Jednání pléna ČKS
Výbor BK ČR jednomyslně schválil, že pověřuje B. Roškotovou k zastupování klubu
na jednání pléna ČKS, které se koná 3. a 4. prosince 2010.
6. Závěr
Předseda BK ČR poděkoval členům výboru za účast na zasedání.

Zapsala:
Jacqueline Sílová

PŘEHLED USNESENÍ:
16/2010 Výbor jednomyslně schválil zpoplatnění klubových výstav, a to částkou
1000,- Kč (bez rozdílu zda se jedná o výstavu se zadáváním CAC,
CACK či výroční výstavy).
17/2010 Výbor jednomyslně schválil barevný výtisk zpravodaje BK ČR, pokud
možno již od č. 3/2010.
18/2010 Výbor udělil uspořádání Výroční klubové výstavy v roce 2011 ÚP Děčín.

19/2040 Výbor rozhodl o dočasném pozastavení chovnosti psa Charley Heny
Box v případě krytí feny bez zkoušky z výkonu, a to s účinností od
15.9.2010.
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20/2010 Výbor schválil, že postačí účast pouze na jednom výběrovém závodě
k účasti na reprezentačním soustředění. V případě více účastí se počítá
lepší výsledek. Povinností je splnit limit 210 bodů.
21/2010 Ve věci komise, která byla vytvořená na žádost PZ a která má prošetřit
financování výstavy ATIBOX 2008, výbor schválil složení této komise
takto:
- Ing. Orlitová/předseda
- Mgr. Šlauf/člen
- Pan A. Karban/člen
22/2010 Výbor BK ČR jednomyslně schválil, že pověřuje B. Roškotovou
k zastupování klubu na jednání pléna ČKS, které se koná 3. a 4.
prosince 2010

PŘEHLED ÚKOLŮ:
Č.
4/2010

18/2010
22/2010

27/2010

28/2010

29/2010
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Úkol
Kontaktovat J. Šustera a požádat o
spolupráci s komisí vedenou J. Orlitovou,
která byla sestavena na žádost PZ
s cílem prošetřit financování ATIBOX
výstavy 2008. Slovenský BK odmítá
Informovat ÚP o zpoplatnění klubových
výstav, platebních termínech a č. účtu.
Připravit finální návrh rozpočtu BK ČR pro
rok 2011, který bude předložen na PZ a
dokument zaslat J. Sílové.
K. Archman osloví Ing. Kláska s dotazem,
zda má nějakou dohodu o zapůjčení psa
Diega des Jardins de Passiflorev ČR.
Začít s přípravou návrhů na možné
změny Stanov BK ČR, které budou
předloženy na konferenci v roce 2012
3ks vzorníků očí německého boxera jsou
momentálně uloženy u HPCH. Mají se
ponechat u HPCH, nebo bude lepší
rozmístit jeden kus do každého ze tří
regionů v ČR?

Zodpovídá
R. Fiala

Termín
7.11.2010
během
zasedání PZ

Xxxxxx

do konce
října 2010
do 3.9.2010

B.
Roškotová
K. Archman

do konce
listopadu
2010

Výbor BK
ČR

průběžně

Výbor BK
ČR

příští
zasedání

