
Zápis z členské schůze Beagle clubu České republiky 

 konané dne 10.11. 2007 v Jiříkovicích, 

 motorest Rohlenka 
 

1. Členskou schůzi zahájil předseda Beagle Clubu ČR Jiří Polzer a seznámil přítomné 

s programem. 

 

Program :  

 

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise 

3. Zpráva o činnosti  Beagle Clubu ČR 

4. Zpráva o hospodaření Beagle Clubu ČR 

5. Zpráva revizní komise 

6. Diskuse ke zprávám 

7. Představení kandidátů do voleb 

8. Diskuse s kandidáty do organizačního výboru a revizní komise 

9. Projednání a hlasování o navrhovaných změnách organizačního řádu a dalších 

předpisů BC ČR a dalších návrzích 

10. Volby do organizačního výboru a revizní komise 

11. Veřejná diskuse, různé 

12. Vyhlášení výsledků voleb do organizačního výboru a revizní komise 

13. Usnesení členské schůze 

14. Závěr 

 

 

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise 

 

Členská schůze zvolila 

 

Zapisovatel: Eva Cenková        18 / 0 / 1 

Ověřovatelé zápisu: Kateřina Ryšavá, Petr Urban     19 / 0 / 0 

Návrhová komise:  S. Eichlerová, M. Šišková, V. Siklenková    19 / 0 / 0 

Mandátová komise: F. Hošek, J. Smejkal, Z. Polzerová     19 / 0 / 0 

Volební komise: A. Čančíková, M. Švec, M. Rejnušová    18 / 0 / 1 

 

3. – 5.    Zprávy o činnosti  a o hospodaření Beagle Clubu ČR, zpráva revizní komise 

 

Členská schůze byla seznámena se zprávami o činnosti a hospodaření BC ČR a zprávou 

revizní komise.. 

Viz. Přílohy I., II., III. 

 

Členská schůze bere na vědomí tyto zprávy      21 / 0 / 1 

Návrh revizní komise na udělení čestného členství Květě Čáslavské in memoriam 

byl členskou schůzí schválen.        20 / 1 / 0 

 

6. Diskuse ke zprávám 

 



 P. Urban se zeptal p. Šiškové  na úpravu přednostního práva psů bez splněné zkoušky 

na BH ve zkušebních řádech. 

Odpověď: Psi bez zkoušek mají přednost před psy se zkouškami. Pouze o přijeti 

přihlášky na CACITové klubové zkoušky rozhoduje pořadí došlých přihlášek. Jak se uvádí 

v příloze 4 Organizačního řádu. 
 

 M. Šišková navrhuje dát na web plné znění zkušebních řádů pro malá plemena, včetně 

Řádu ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých 

psů.  

 J. Smejkalová a J. Michalcová informovaly o chovnosti psa Summer Storm From Eliś 

Pack a jeho importu 

 A. Čančíková a P. Urban diskutovali o chovnosti importovaných jedinců a právní 

úpravě chovnosti v FCI 

 Diskuse o podmínkách chovu v Evropě a u nás a o důkazech chovnosti zahraničního 

psa ( při importu a zahraničních krytí) 

 

 

7. Představení kandidátů do voleb 

 

Předseda BC ČR představil kandidáty do organizačního výboru a do revizní komise. 

 

8. Diskuse s kandidáty 

 

 S. Eichlerová a Z. Polzerová  vznesly dotaz na P. Urbana, zdali jeho funkce referenta 

pro výstavy nebude v rozporu s jeho funkcí rozhodčího na výstavách a nejedná li se o 

střed zájmů vzhledem k nominaci rozhodčích na výstavy. 

   

P. Urban objasnil v této věci svůj postoj a svou filozofii nominace rozhodčích. 

 

 

9. Projednávání a hlasování o navrhovaných změnách organizačního řádu a dalších 

předpisů BC ČR a dalších návrzích 

 

 Členská schůze  diskutovala o jednotlivých návrzích týkajících se změny chovných 

podmínek  a chovatelského řádu. Připomínky k návrhům byly po schválení 

navrhovateli zařazeny do návrhu.  

Viz zpráva Návrhové komise – příloha č. IV. 

 

Členská schůze hlasovala o schválení jednotlivých návrhů na změnu chovných podmínek a 

chovatelského řádu: 

 

Návrh B. Budkové      nebyl přijat   0 / 20 / 2 

 

Návr č. I. Jany Smejkalové      přijat      19 / 3 / 0 

 

Návrh číslo II. Jany Smejkalové    stažen navrhovatelkou 

 

Návrh A. Čančíkové       nebyl přijat    2 / 12 / 8 

 

 



 

 

 Dále členská schůze diskutovala o návrzích A. Čančíkové. 

 

Po diskuzi navrhovatelka své návrhy stáhla a předala je jako doporučení výboru klubu 

k projednání a uskutečnění.  

 

 Návrh stanov předložen výborem klubu byl připomínkován S. Eichlerovou. Výbor její 

připomínky akceptoval a zařadil do návrhu.  

 

 Návrh stanov byl členskou schůzí schválen    přijat 15 / 2 / 3 

 

Na základě předchozího schválení stanov se pro další průběh schůze a voleb mění název 

organizačního výboru na výbor klubu a název revizní komise na dozorčí rada. Ve shora 

uvedeném smyslu se mění  i program členské schůze. 

        Schváleno 20  / 0 / 0 

 

 

10. Volby do výboru klubu a dozorčí rady 

 

Volby proběhly dle Volebního řádu členské schůze BC ČR. 

 

11. Veřejná diskuse, různé 

 

 Diskuse o odchycení vad rozhodčími na výstavách a o etice chovatelů. 

 Diskuse o formulacích kupní smlouvy na štěně. 

 Diskuse o bonitacích 

 Diskuse o školení chovatelů a jejich informovanosti 

 Diskuse o přejímkách vrhů 

 Diskuse  o  umístění informací o vyskytujících se vadách v chovu na web 

 Diskuse o elektronické podobě zpravodaje 

 

 

12.Vyhlášení výsledků voleb 

 

Volební komise seznámila přítomné s výsledky voleb. 

 

Odevzdáno 20 platných volebních lístků . 

 

Členská schůze zvolila tyto členy Výboru klubu  na další volební období: 

 

Mgr. Eva Cenková     

Jolana Michalcová    

RNDr. Jana Smejkalová     

MVDr. Petr Urban      

Jiří Polzer 

Kateřina Ryšavá 

Barbora Budková 

Milena Plaskurová 

Ing. Žaneta Sommer 



 

 

 

Členská schůze zvolila na další volební období tyto členy dozorčí rady 

 

Mgr. Simona Eichlerová    

Ing. Miloslava Šišková     

Mgr. Roman Vytejček     

 

 

 

 

15. Usnesení členské schůze 

 

1. Členská schůze B E R E   N A   V Ě D O M Í   zprávu o činnosti Beagle Clubu, zprávu 

o hospodaření a zprávu revizní komise. 

 

2. Členská schůze S CH V A L U J E: 

 

A/ Změnu chovných podmínek   

 

B/ Stanovy klubu    

 

C/ Čestné členství Květoslavy Čáslavské in memoriam 

 

 

 

     Schváleno členskou schůzí 20 / 0 / 0 

 

 

Zapsala :  Eva Cenková      10.11. 2007  V Jiříkovicích 

Zápis ověřili: Kateřina Ryšavá, Petr Urban 


