
Zápis ze sch ůze výboru Boxerklubu České republiky  
 

 
Datum konání:  22.9.2011 
 
Místo konání:  ČMKU, Jankovcova 53/c, Praha 7 
 
Přítomni:   Ing. R. Fiala, A. Šefelínová, M. Lukešová, J. Suchý,  

M. Auterský. K. Archman, J. Sílová 
 
Za revizní komisi:  JUDr. Mejvaldová, Mgr. Šlauf,  
 
Omluveni:  p. Mifek, J. Morávek, B. Roškotová 
 
Úvod:  
Předseda BK ČR na úvod zasedání přivítal přítomné členy výboru a revizní komise. 
 
Návrh programu: 

1. Kontrola úkolů  
2. Plenární zasedání 2011 
3. Klubové výstavy a Výroční klubová výstava 2012 
4. Různé  
 

Program schválen všemi hlasy. 
________________________________________________________________ 
 
 
1. Kontrola úkol ů: 
 
Úkol 28/2010: členové výboru se dohodli, že v průběhu prosince 2011 nebo ledna 2012 
proběhne zasedání výboru pouze na téma Konference a přípravy případných návrhů 
změn Stanov klubu. V případě zájmu mohou ÚP posílat již v předstihu své návrhy na 
změny Stanov na adresu tajemnice klubu. 
Úkol trvá. 
 
Úkol 1/2011: Úkol trvá. Termín dodání návrhu smlouvy od RK je do 15.10.2011.  
Pověřen výborem k vyjednání této věci s BK SR je Ing. Fiala a to do konání PZ 2011. 
 
Úkol 2/2011: Úkol trvá. 
Úkol 3/2011: Úkol splněn. 
Úkol 11/2011: Úkol splěn 
Úkol 12/2011: R. Fiala přečetl výboru usnesení P ČMKU o definici double handlingu.  
35/07/11 P ČMKU schválilo tuto úpravu Výstavního řádu: Článek 14, bod I) s platností 
od 1.7.2011: 
Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double handling) je zakázáno. Je také 
zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například 
používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apd.). Porušení tohoto zákazu může 
mít za následek vyloučení psa z posuzování. 
 



Dále obdržel R. Fiala informaci od tajemnice ČMKU, že typ výstavy není specifikován, 
takže platí pro všechny typy výstav, i když původní cirkulář FCI hovoří pouze 
o mezinárodních výstavách.  
 
Výbor upozorňuje ÚP a vystavovatele aby se tímto usnesením řídili. 
 
Úkol splněn 
 
Úkol 13/2011: Úkol splněn 
Úkol 14/2011 : Úkol splěn 
 
 
2. Plenární zasedání 2011  
 
PZ se letos bude konat v sobotu 26.11.2011 od 10.00 hod v hotelu Tři věžičky u Jihlavy 
(500 metrů od D1) 
www.trivezicky.cz 
 
Výbor datum a místo konání jednohlasně schválil. 
 
Návrhy zm ěň řádů výborem.  
 
Jednací řád a program: 
Výbor projednal návrh jednacího řádu a programu PZ 2011 a jednomyslně jej schválil. 
 
Podmínky chovu: 

1) Návrh HPCH na změnu znění prodloužení chovnosti feny starší 8 let byl výborem 
projednán a návrh bude rozeslán členům PZ. 

2) ÚP Hradec Králové doručila výboru návrh na změnu v chovatelské řádu ohledně 
příbuzenecké plemenitby. Výbor vzal tento návrh na vědomí a rozešle jej členům 
PZ. 

 
 
Výstavní řád: 
Předseda sboru rozhodčích navrhl změnu číslování výstavního řádu. Výbor návrh 
projednal a finální verze bude rozeslána členům PZ. 
 
Rozpočet 2012: 
Výbor žádá B. Roškotovou o přípravu rozpočtu pro rok 2012. Návrh je nutné dodat  
J. Sílové do 26.9.2011 k odeslání členům PZ. 
 
 
Zprávy členů výboru: 
Předseda BK ČR požádal členy výboru o přípravu jejich zprávy na PZ. Výbor se dohodl, 
že člen bez funkce nemusí podávat zprávu na PZ. 
 
 
3. Klubové výstavy a Výro ční výstava 2012  
 
Výbor přidělil organizaci Výroční klubové výstavy pro rok 2012 ÚP Louny.  



 
Klubové výstavy: 
Seznam výstav pro rok 2012 je hotov, schválen výborem a předán na ČMKU. Zároveň je 
tento seznam k dispozici na internetových stránkách klubu a bude otištěn ve zpravodaji. 
 
Informace o výstavách na další rok se vždy hlasí na ČMKU do 15. srpna.  
Výbor rozhodl, že předseda sboru rozhodčí vždy do 1. června zajistí návrhy 
od jednotlivých poboček na plánované termíny výstav. Předseda sboru rozhodčích 
do 15. června zašle každé pobočce celkový přehled navrhovaných termínů, tak aby 
mohly tyto termíny ještě upravit do data povinného nahlášení na ČMKU.  
 
4. Různé:   
                  

1. Výbor žádá pobočky o zaslání návrhů svých chovatelských akcí (svody, ZCH, 
atd.) předsedovi sboru rozhodčích nejpozději do 1. 11. 2011. Předseda sboru 
rozhodčích rozešle zpět pobočkám celkový přehled navrhovaných termínů 
k finálnímu schválení. Přehled se poté dá k informaci do Zpravodaje 4/11 
(uzávěrka 15.11) 
 

2. Výbor projednal upozornění R. Fagoše na neplatnost rozhodnutí výboru ohledně 
zrušení omezení krytí psa Charley Heny Box. Výbor dospěl k názoru, že 
nepochybil neboť se řídil usnesením PZ.   
 

3. Statistika PK ČKS  - odvod za první pololetí činí 11.900,- Kč 
 

4.  Předsedkyně RK informovala výbor, že ve spolupráci s P. Šlaufem připravuje 
návrh změn Stanov. Tento návrh rozešle členům výboru 14 dní před termínem 
zasedání výboru, na kterém se bude probírat Konference. (úkol 28/2010) 
 

5. M. Auterský informoval výbor o nominaci na ATIBOX FH. Výbor nominaci bere 
na vědomí. 
 

6. M. Auterský informoval výbor o výběrových závodech pro rok 2012. Výbor bere 
na vědomí. 
 

7. K. Archman navrhl dát do Zpravodaje do sekce informace členům a činitelům  
následující: 
Zápis štěňat do plemenné knihy 
Ke stávajícím dokladům pro zápis štěňat do Plemenné knihy s následným 

 vydáním průkazů původu již nemusí být přiloženo potvrzení o zaplacení  
krytí (za krycího psa). Poradce chovu musí zkontrolovat, zda je v PP  
zapsáno vyhodnocení spondylózy. Pokud chybí, je oprávněn jej dle  
přiložených dokladů do PP zapsat. Teprve pak může doporučit štěňata  
k zápisu do Plemenné knihy. Nebude-li tato povinnost splněna, Plemenná  
kniha průkazy původu nevydá a na náklady chovatele je zašle zpět k doplnění. 

 
Doklady posílané na Plemennou knihu: 
Přihláška k zápisu štěňat 2x, hlášení o vrhu 2x, tetovací kontrolní pásek  
1x,potvrzení o krytí feny 1x, tetovací čísla 1x, u prvního vrhu feny  



originál průkaz původu a originál výkonnostní knížky. 
 

8. J. Sílová objednala členské známky pro rok 2012 a budou rozdány na PZ. Tímto 
žádá předsedy ÚP o nahlášení požadovaného počtu známek které chtějí obdržet. 
 

9. M. Lukešová informovala výbor o nové smlouvě s Českou poštou. Výbor bere 
na vědomí. 
 

10.  Udělené klubové tituly od 1.7.2011: 
- Klubový šampion: Forest Sametový zázrak, maj.: J. Benešová, Praha 
- Klubový juniorský vítěz : Xenta Czech Ja-Ka, maj.: J.  Auterská, Přeštice  

 
11. M. Lukešová informovala výbor o následujícím vystavení klubového 

diplomu: 09.08.2011 - Forest Sametový zázrak, maj. Jana Benešová 
 

________________________________________________________________ 
 
PŘEHLED USNESENÍ:  

 
13/2011 Výbor BK ČR jednohlasně schválil přidělení organizaci Výroční klubové 

výstavy pro rok 2012 ÚP Louny.  

14/2011 Informace o výstavách na další rok se vždy hlasí na ČMKU do 15. sprna. 
Výbor rozhodl, že předseda sboru rozhodčí vždy do 1.června zajistí 
návrhy od jednotlivých poboček na plánované termíny výstav. Předseda 
sboru rozhodčích do 15. června zašle každé pobočce celkový přehled 
navrhovaných termínů, tak aby mohly tyto termíny ještě upravit do data 
povinného nahlášení na ČMKU 

 
PŘEHLED ÚKOLŮ: 
 
Č. Úkol Zodpovídá Termín 
28/2010 Začít z přípravou návrhů na možné změny 

Stanov BK ČR, které budou předloženy na 
Konferenci v roce 2012. 
Členové výboru se dohodli, že v průběhu 
prosince 2011 nebo ledna 2012 proběhne 
zasedání výboru pouze na téma 
Konference a přípravy případných návrhů 
změn Stanov klubu. V případě zájmu 
mohou ÚP posílat již v předstihu své 
návrhy na změny Stanov na adresu 
tajemnice klubu. 
 

Výbor ve 
spolupráci s 
RK 

prosinec 2011/ 
leden 2012 



1/2011 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“. 
RK na zasedání výboru dne 29/4 návrh 
předložila. Dohoda bude ještě doplněna a 
upřesněna – zajistí RK 
Termín dodání návrhu smlouvy od RK je 
do 15.10.2011. Pověřen výborem 
k vyjednání této věci s BK SR je Ing. Fiala 
a to do konání PZ 2011. 
 
 

R. Fiala do konání PZ 
2011, tj. 
26/11/2011 

2/2011 B. Roškotová jakožto hospodář klubu 
prověří podmínky vedení účtů neziskových 
organizací u jednotlivých bank a veškeré 
informace dodá výboru v písemné formě 

B. Roškotová úkol trvá 

15/2011 Rozeslat pozvánku a materiály na PZ 
2011 

J. Sílová 26/09/2011 

16/2011 Zkompletovat návrhy poboček ohledně 
termínů konání chovatelských akcí v roce 
2012 a poté dát k tisku do Zpravodaje 
4/2011 

J. Suchý 15/11/2011 

 
Zapsala: Jacqueline Sílová 


