
ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  
BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň pobočný spolek ze dne 10. 3. 2018 

 
Datum konání: 10.03.2018  
Místo konání: klubovna ZKO Dobřany 
Přítomni:  viz. prezenční listina  

Členská schůze BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek je 
usnášeníschopná. 

 

Předseda BOXERKLUBu ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek přivítal přítomné členy BOXERKLUBu 
ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek a předložil tento program jednání: 

1) Volba komisí – návrhová komise, mandátová a volební komise, zapisovatel a ověřovatel 
zápisu 

2) Zprávy funkcionářů za rok 2017 
a. Zpráva o činnosti výboru BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek a kontrola 

usnesení 
b. Zpráva o chovu 
c. Zpráva o výcviku 
d. Zpráva o hospodaření 
e. Zpráva revizní komise 

3) Volba nového výboru a revizní komise 2018 - 2020 
4) Volba delegátů na Konferenci Boxerklubu ČR - 2018 
5) Diskuze 
6) Usnesení a závěr VČS 

Všechny výše uvedené zprávy jsou uloženy u předsedy BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný 
spolek D. Fojtíka.  
Předseda nechal o programu hlasovat. Hlasování se zdržel 1 člen. 22. členů program 
odhlasovalo. 

1) Volba komisí – návrhová komise, mandátová a volební komise, zapisovatel a 
ověřovatel zápisu 

Zapisovatel: H. Veberová Zdržel se hlasování 1 člen.  
Ověřovatel zápisu: J. Bárta Zdrželi se hlasování 2 členové. 

Návrhová komise: L. Pucholtová, P. Hochman, H. Veberová  
  Zdrželi se hlasování 2 členové  
Mandátní a volební komise: I. Landovská, K. Hofmanová, P. Bäuml  
  Zdrželi se hlasování 4 členové  

Zapisovatel, ověřovatel a členové návrhové komise a mandátní a volební komise byli zvoleni 
členskou základnou. 



2) Zprávy funkcionářů BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek za rok 2017 

A. Zpráva o činnosti předsedy BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek za rok 2017 a 
kontrola usnesení pro rok 2017 přednesl: D. Fojtík 
- 4 zasedání výboru – příprava a zajištění akcí boxerklubu 
- Jaro proběhl svod dorostu a zkouška chovnosti 
- Září proběhla klubová výstava, 
- Říjen proběhl závod boxerů – Memoriál J. Fojtíka, včetně posezení na závěr sezóny 
- Vysoká úroveň akcí – předseda poděkoval všem, kteří se účastní akcí, pomáhají 

s pořádáním 
- Poděkoval fotografovi J. Bäumlovi (fotografování akcí) – prolink z našich stránek na 

rajce.idnes.cz 
- volby do výboru  

o  změna na postu poradce chovu 
 Předseda poděkoval za činnosti v oblasti poradce chovu 

o Místo poradce chovu – Jitka Turková (navržena panem Archmanem) 
o Pan Archman – člen revizní komise 

- plán akcí na rok 2018: 
o 10.3. – od 10 hodin výroční členská schůze a Den Boxera, ZKO Dobřany 
o 24.3. – od 9 hodin - Den boxera, ZKO Zruč 
o 21.4. –  od 9 hodin - Nácvik na ZCH, ZKO Zruč 
o 29.4. –  od 9 hodin - Nácvik na ZCH, ZKO Zruč – oficiální trénink 
o 5.5. – od 9 hodiny - Svod dorustu a ZCH, ZKO Zruč 
o 21.7. – vytrvalostní zkouška, ZKO Dobřany 
o 15.9. – Klubová výstava boxerů CAC, ZKO Dobřany 
o 20.10.. – Závod boxerů – Memoriál J. Fojtíka, ZKO Dobřany (posuzování 

Fojtík a Auterský) 
- Příspěvky: 

o příspěvek pro rok 2018 – řádný člen - 500,-- Kč, mládež student, důchodce – 
300,-- Kč, nově přihlášený člen 600,-- Kč 

o příspěvek pro rok 2019 – 600,-- řádný člen, 400,-- mládež student, důchodce, 
700,-- nový člen 
z důvodu zvýšení odvodu do ČKS 

B. Zpráva o chovu za rok 2017 přednesl: K. Archman 
- Rozloučení pana Archmana a shrnutí své činnosti v pozici poradce chovu – 38 let ve 

funkci. 
- Pan Archman poděkoval chovatelům za spolupráci, odchovalo se mnoho odchovů 
- Poděkoval panu Auterskému za dlouhou spolupráci 
- Pan Archman bude pomáhat novému poradci chovu a výboru 
- 2017 – 2 vrhy: 

o od Ivetky de Channel (5 psů, 3 feny, 3 bílý) 
o od Fitynky (3 psi z toho 2 psi mrtvy) 

- ZCH a svod dorostu – posuzoval M. Auterský a poradce chovu K. Archman 



o svod dorostu – 2017 – nebylo předvedeno žádné zvíře, důsledek toho, že 
v minulém roce nebyl žádný vrh 

o ZCH – 2017 – celkem 5 zvířat (posuzoval pan Auterský) 

C. Zpráva o výcviku za rok 2017 přednesl: M. Auterský 
- výcvik probíhá ZKO Zruč a ZKO Dobřany – zajišťován všestranný výcvik a nácvik 

na ZCH a bonitaci 
- psovodi se účastnili na závodech: 

o Horáckých závod (ÚP Brno) - J. Bárta – ZM 2. Místo 
o Memoriál J.Fojtíka (ÚP Plzeň) -  kategorie – 1. Místa následující: 

 IPO1 – L. Pucholtová 
 ZVV1 – P. Bäuml 
 ZM – J. Bárta 
 ZZO – P. Hochman 

- Kvalifikační závody na Atibox: 
o Středočeská pobočka – červen 2017 – malá účast – něměli jsem zástupce 
o Staňkovská pobočka – 3 zástupci  

 L. Pucholtová – IPO1 – 250 bodů, vyhrála 
 H. Moulisová  
 M. Auterský – IPO 3 – na 3. Místě – kvalifikace na mistrovství 

 

D. Zpráva o hospodaření za rok 2017 přednesla: I. Bäumlová 
- na konci roku 2016 - 48 650 Kč k dispozici, které byli převedeni do letošního roku 
- 2017 – příjem 73 tisíc Kč, výdej 72 tisíc Kč – vyrovnané hospodaření 
- poděkování Ivaně Landovské – za zprostředkování kontaktů na ceny (sponzorské 

dary) na akce boxerklubu 
- na konci 2017 – 49 680 Kč 
- můžeme zabezpečovat akce v roce 2018, je vytvořena dostatečná rezerva 

E. Zpráva revizní komise o hospodaření za rok 2017 přednesl: J. Bárta 
- správně příjmy budou nižší, protože odvody jsou už vyšší, ale příspěvky členů zůstaly 

ještě původní,  
- stav hotovosti odpovídá stavu v peněžním deníku 
- nebyly nalezeny závažné nedostatky 
- vyrovnaný rozpočet se podařilo udržet díky sponzorským darům členům 

3) Volba nového výboru a revizní komise pro 2018 - 2020  
- předseda seznámil členy s Volebním řádem 
- volební lístky budou rozdány 
- změna na pozici poradce chovu (J. Turková), člen revizní komise (K. Archman) 
- v loňském roce odstoupila J. Duffková 
- představila se paní Jitka Turková 

  



Volební lístek do výboru a revizní komise BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek 

Předseda ÚP Plzeň: Ing. Daniel Fojtík  
Místropředseda ÚP Plzeň: Ivana Landovská  
Jednatel ÚP Plzeň: Bc. Petr Bäuml  
Poradce chovu ÚP Plzeň: Jitka Turková  
Výcvikář ÚP Plzeň: Miloslav Auterský  
Hospodář ÚP Plzeň: Ivana Bäumlová  
Předseda revizní komise ÚP Plzeň: Ing. Jaroslav Bárta  
Člen revizní komise: Lenka Krystiánová  
Člen revizní komise: Karel Archman  
Člen bez funkce: Bc. Hana Veberová, DiS.  

- Výsledky voleb 
o p. Bäuml seznámil s výsledky voleb¨ 
o dle prezenční listiny 50 členů, 23 členů přítomno, 23 lístků rozdáno 
o uznaných lístků 22, zdržel se 1 člen 
o všichni na hlasovacím lístku byli zvoleni do výboru a revizní komise 

BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek 

4) Volba delegátů na Konferenci Boxerklubu ČR 2018 
- kandidáti – D. Fojtíka, K. Archman 
- náhradník – M. Auterský  
- zastupitelé zvoleni, hlasování se zdržel 1 člen. 

5) Diskuze 

- pan Lang 
o  Zaslal přihlášku člena pí Kunclová – chce vědět stanovisko 

- pan Fojtík 
o Přihlášku výbor projednal a zamítl 
o Paní Kunclovou nechceme za členku – zaznamenali jsem na sociálních sítích, 

že být členkou nepotřebuje a že si může dělat co chce 
o Neslyšeli jsem omluvu za své jednání 
o Stanovisko bylo zasláno doporučeným dopisem, mailem 

- pan Lang 
o 20 let jezdí s paní Kunclovou po světě – všichni máte „máslo“ na hlavě 

- Pan Fojtík  
o Osočování – můžete vystoupit z organizace 
o Předseda vždy postupoval podle stanov 
o Pokud pan Lang viděl, že se dopustilo podvodu – měl nahlásit orgánům 
o Paní Kunclová – několikrát podváděla (platby za výstavy, podvodné předvedení 

feny na ZCH) 
o Hlasování proběhlo mailově, hlasování na schůzi – dnes před členskou schůzi 

  



- Pan Lang 
o Poslal přihlášku za paní Kunclovou, při setkání s panem Archmanem – dodržel 

postup 
-  Pan Archman 

o Reakce – paní Kunclová má zakázaný chov do roku 2019 
o Návrh – požádat hlavní výbor BX nebo ČMKÚ – zrušení zákazu chovu 
o Poté se pokusit být členem 

-  Pan Lang 
o pí Kunclová udělala problém, odpykala si trest 

- Paní Landovská 
o Iveta Kunclová je svéprávný člověk  
o Mohu zastupovat na základě právní moci 
o Nemůže pan Lang zastupovat bez platné plné moci 
o Ať paní Kunclová jedná sama za sebe 

-  Paní Bäumlová 
o Vysvětlení – osobní údaje se objevují v databázích, pokud z cizího mailu – 

nelze použít 
- Pan Fojtík 

o Vstoupil do diskuze – usměrnil diskuzi 
o Paní Kunclová má možnost k odvolání – ať se vyjádří hned členská schůze 

- Pan Archman 
o Pro poradce chovu lepší, když se chová na pana Langa – záruka, že bude 

všechno v pořádku, poradce chovu odpovídá za kvalitu odchovaného chovu 
o Pokud si paní Kunclová neuvědomí své povinnosti, je garance chovu – chovat 

na pana Langa – je v pořádku veškerá dokumentace 
- Paní Kunclová 

o Vysvětlení nedoložení dokumentace – svět to nechápe, protože mají volný chov 
 
 

HLASOVÁNÍ O PŘIJETÍ ZA ČLENA - PANÍ IVETA KUNCLOVÁ 
o Paní Kunclová se odvolala proti rozhodnutí výboru o nepřijetí člena 
o Odvolala se písemně ke členské schůzi – znění přečetl pan Fojtík 
o Předseda nechal hlasovat v rámci diskuze  
o Před hlasováním dal předseda možnost paní Kunclové se vyjádřit 

k projednávanému tématu – paní Kunclová této možnosti nevyužila 
o ČS vyslechla odvolání paní Kunclové v plném změní, tak jak bylo předloženo  
o ČS zamítla přijetí paní Ivety Kunclové za člena spolku BOXERKLUB ČR, ÚP 

Plzeň, pobočný spolek 
o Výsledek hlasování: 

 Pro 1 člen 
 Proti 21 členů 
 Zdržel se 1 člen 



Paní Iveta Kunclová nebyla přijata členskou schůzí do BOXERKLUB ČR, ÚP 
Plzeň, pobočný spolek. 

- Pan Auterský  
o Novinky v boxerklubu – předložení kandidátky do hlavního výboru 

6) Usnesení 

1. Výroční ČS schvaluje zprávu o činnosti výboru, chovu, výcviku, hospodaření a revizní 
komise za rok 2017. 

2. Výroční ČS schvaluje výši členských příspěvku pro rok 2019: 600,-- řádný člen, 400,-- 
mládež student, důchodce, 700,-- nový člen 

3. Členové BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek souhlasí se splatností úhrady 
členského příspěvku pro rok 2018 do 10.3.2018, nezaplacením členského příspěvku do 
stanoveného termínu se ruší členství v BK ČR ÚP Plzeň. 

4. Výroční ČS schvaluje plán akcí pro rok 2018, tak jak byly předneseny ve zprávě o 
činnosti výboru na dnešní schůzi. 

5. Výroční ČS zvolila výbor a revizní komisi BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek 
pro období 2018 – 2020.   
Výbor a revizní komise BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek pro období 2018 
– 2020 

Předseda ÚP Plzeň: Ing. Daniel Fojtík  
Místropředseda ÚP Plzeň: Ivana Landovská  
Jednatel ÚP Plzeň: Bc. Petr Bäuml  
Poradce chovu ÚP Plzeň: Jitka Turková  
Výcvikář ÚP Plzeň: Miloslav Auterský  
Hospodář ÚP Plzeň: Ivana Bäumlová  
Předseda revizní komise ÚP Plzeň: Ing. Jaroslav Bárta  
Člen revizní komise: Lenka Krystiánová  
Člen revizní komise: Karel Archman  
Člen bez funkce: Bc. Hana Veberová, DiS.  

6. Výroční ČS zvolila delegáty na Konferenci Boxerklubu ČR 2018  
- delegáti: Daniel Fojtík, Karel Archman  
- náhradník: M. Auterský 

7. Výroční ČS zamítla odvolání paní Ivety Kunclové proti zamítnutí přijetí za člena do 
BOXERKLUB ČR, ÚP Plzeň, pobočný spolek. 

 

Předseda nechal hlasovat o navrženém usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.  
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