Zápis ze členské schůze Beagle Clubu ČR konané 6.11.2021 v Tvarožné u Brna
Na řádné schůzi od 10:00 hod. se nesešel dostatečný počet členů a schůze nebyla usnášení schopná.
Náhradní členská schůze byla svolána téhož dne od 10:30 hod. a oznámení o konání náhradní schůze
bylo neprodleně vyvěšeno na webových stránkách BC ČR.
Na náhradní členské schůzi se sešlo 19 členů.
Program:

l. Volba orgánů členské schůze
Volba volební a mandátové komise

2. Volba zapisovatele
3. Jednací a volební řád
4. Volba návrhové komise

5. Zprávy o činnosti klubu

6. Představení kandidátů do výboru
7. Volba výboru
8. Návrhy členů

Do volební komise byli zvoleni : J. Sedlák, D. Kusala, M. Stejskal (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

Do mandátové komise byly zvoleny: l. Kubátová, Z. Prokešová, O. Tihlaříková (pro: 18, proti: 0, zdržel
se: 0)
Jako zapisovatelka byla zvolena: Romana Přikrylová (pro: 17, proti: 0, zdržel se: 2)
Jednací a volební řád a procedurální postupy přečetl M. Stejskal.
Jednací řád byl schválen (pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0).
Volební řád byl schválen (pro: 19, proti: 0; zdržel se: 0).
Do návrhové komise byly zvoleny: Z. Schejbalová, P. Přikrylová, J. Smejkalová (pro: 19, proti: 0;
zdržel se: 0)

Program schůze byl schválen: (pro: 17, proti: 0, zdržel: l).
Vedením členské schůze byla předsedkyní klubu Evou Fischerovou pověřena místopředsedkyně Jana
Smejkalová.
Zprávy o činnosti klubu:
Ivana Kubátová přečetla zprávu o hospodaření klubu za rok 2021 (viz příloha l).

Alice Čančíková přednesla zprávu poradce chovu o počtu krytí, vrhů a narozených štěňat
v uplynulém roce (data k 31.10.2021) a počet výjimek na vrh (4, všechny schválené výborem. Dále psi
s nejvyšším počtem krytí a chovatelské stanice s nejvyšším počtem vrhů, počet zahraničních krytí a
počet importovaných jedinců.
Zprávu o členské základně přednesla Romana Přikrylová. Klub má v současnosti 188 členů, meziroční

přírůstek činí 46 členů.
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Zprávu o činnosti Iniciativy Bígl v nouzi přednesla Romana Janíkova : Rok 2019: příjmy 324 tisíc
výdaje 273 tis.; rok 2020: příjmy 387 tis., výdaje 346 tis.; rok 2021: příjmy 457 tis., výdaje 389 tis. Na
účtu Iniciativy je nyní 250 tis. Kč.)
Zprávu výstavního referenta přednesla za Janu Kováčovou Jana Smejkalová. Klub zorganizoval v r.
2021 tři výstavy, jejichž rozpočet skončil přebytkem, především díky úspoře za domácí rozhodčí.
Termíny a místa konánívýstavv roce 2022 doplnila Romana Přikrylová:
29.1.2022 Praha-Dolní Počernice

4.6.2022 Petrovice u Třebíče
17.9.2022 Olomouc (Prachárna Park Hotel Olomouc)
Představení kandidátů na členy výboru:

Eva Fischerova, Jana Smejkalová, Alice Čančíková, Lucie Kurešová, Ivana Kubátová, Romana
Přikrylová, Žaneta Prokešová, Romana Janíkova, Jana Kroutilová.
Po volbě kandidátů Jaromír Sedlák seznámil členskou schůzi s výsledky voleb. Všichni nominovaní
členové byli zvoleni do výboru. Zpráva volební komise je přiložena (viz příloha l).
V rámci debaty vzešel návrh na Projekt „stolní kalendář BC" - k vypracování kompletního projektu
včetně zodpovědností a kalkulace se přihlásila Jana Kociánová.
Návrhy členů
l. Jana Kováčova: Návrh na změnu chovatelských podmínek

Navrhuji, aby krycí pes měl za kalendářní rok max. 5 krytí.
Důvod: Snižuje se základna krycích psů a je potřeba jí rozšířit. Chová se na pár psech dokola a už teď
je situace taková, zeje problém vybrat krycího psa.
Pro: 6, Proti: 10, zdržel se: 3
Návrh nebyl přijat
1.1. protinávrh J. Smejkalové:
Krycí pes může mít maximálně 5 úspěšných krytí ročně a maximálně 15 úspěšných krytí za
život v ČR.

(za úspěšné krytí je považuje narození životaschopných štěňat, přičemž inseminace zmraženým
spermatem po úmrtí krycího psa se nezapočítává).
Zdůvodnění: Doporučení FCI: l krycí pes má mít maximálně 5% štěňat z celkového počtu
registrovaných štěňat.
Pro: 10, Proti: 5, zdržel se: 4

Protinávrh byl přijat
1.2. Protinávrh A. Krejzkové:
Krycí pes může mít max. 10 úspěšných krytí ročně, bez omezení za život.
O protinávrhu se vzhledem ke schválení prvního protinávrhu nehlasovalo.
1.3 Protinávrh B. Budkové:

Krycí pes může mít max. 15 úspěšných krytí ročně, bez omezení za život.
O protinávrhu se vzhledem ke schválení prvního protinávrhu nehlasovalo.
2. Eva Fischerova: Návrh na změnu podmínek zařazení do chovu
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Varianta l: 2x známka alespoň „Velmi dobrá" z výstav pořádaných Beagle dubem ČR
(Klubová, Speciální). Varianta II: 2x známka alespoň „Velmi dobrá" z výstav pořádaných

Beagle Clubem ČR (Klubová, Speciální) a lx známka „Výborná" z jakékoli FCI výstavy se
zadáváním čekatelství CAC pořádané v ČR.
Návrh: Variantu II zrušit Varianta lil: Ix známka alespoň „Velmi dobrá" z výstavy pořádané
Beagle dubem ČR (Klubová, Speciální) a splněná Barvářská zkouška honičů (BZH). Změní se
na variantu II.

Pro: 6; proti: 10; zdržel se: 3

Návrh nebyl přijat
3. Alice Čančíková: Návrh na změnu podmínek zařazení do chovu
K žádosti o zařazení do chovu doložit genetický profil jedince podle systému ISAG s ověřením identity
jedince.
Pro: 17, proti: 0; zdržel se: 2
Návrh byl přijat
4. Alice Čančíková: Návrh na změnu Stanov:

Možnost vyloučení člena výboru - v případě závažných pochybení, dlouhodobé nečinnosti,
opomíjení povinností a přetrvávající neúčasti na hlasování. O vyloučení člena výboru z výboru BC,
musí zbývající členové výboru rozhodnout většinovým hlasováním. Vyloučený člen výboru zůstává
členem klubu do konce kalendářního roku, ve kterém bylo rozhodnutí přijato.
Pro: 14; proti: 5; zdržel se: O
5. Alice Čančíková: Návrhy na změny pravidel klubových soutěží"

l. Vyhlašování soutěže Top Bígl na zimní klubové výstavě (Nemá smysl vyhlašovat nejúspěšnější
jedince v září následujícího roku, kdy již informace není aktuální).
Pro: 19; proti: 0; zdržel se: O

Návrh byl přijat
2. Vystavovat diplom za Klubové šampióny a aktivní šampióny elektronicky hned po získání titulu a
zaslání podkladů chovatelem. Slavnostní vyhlašování nadále bude probíhat na klubové nebo
speciální výstavě. (Zdůvodnění: jedinec může dokončit šampionát v únoru a poté chybí titul např. v
rodokmenech štěňat, vzhledem k tomu, že musí čekat rok na předání diplomu).
Pro: 19; proti: 0, zdržel se: O

Návrh byl přijat

6. Eva Fisherová: Zrušení závazného vnitřního předpisu číslo 4: Organizování akcí pro jeho
neaktuálnost
Pro: 0; Proti: 19, zdržel se: O

Návrh nebyl přijat
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6.1. Protinávrh Davida Kusaly: Členská schůze pověřuje výbor klubu k provedení aktualizace
závazného vnitřního předpisu č. 4 , který se věnuje organizování akcí a to nejpozději do
31.3.2022.
Pro: 14; proti: 0; zdržel se: 5
Protinávrh byl přijat

Diskuze, různé

Během diskuze dva členové opustili jednací místnost a již se nevrátili. Schůze pokračovala v počtu 17
přítomných členů klubu.
Usnesení

R. Přikrylová přečetla návrh usnesení členské schůze
Pro: 15; proti: 0; zdržel se: 2
Usnesení bylo přijato členskou schůzí

Zapsala: Romana Přikrylová

Ověřily: Jana Smejkalová
Zuzana Schejbalová
Romana Přikrylová
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