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Usnesení konference konané dne 29.4.2012 
hotel  Tři Věžičky – Střítež u Jihlavy 

 
1. Konference schválila program jednání. 
2. Konference schválila volbu komisí: 

mandátová – J.Morávek, D.Šamánková, R.Kotoučová 
volební – Ing. J.Kneidl, B.Roškotová, PhDr. J.Machač, A.Vlhová 
návrhová – A.Šefelínová, Ing. D.Fojtík, M.Bína 

3. Konference schválila jednací řád a volební řád. 
4. Konference vzala na vědomí zprávy funkcionářů hlavního výboru a 

revizní komise. 
5. Na základě voleb byli zvoleni: 

Výbor BK ČR: 
předseda: Ing. Radim Fiala – 28 hlasů 
místopředseda: Josef Morávek – 32 hlasů 
jednatel: Alena Šefelínová – 32 hlasů 
hospodář: Blanka Roškotová – 21 hlasů 
hlavní výcvikář: Miloslav Auterský – 22 hlasů 
ústřední poradce chovu: Karel Archman – 23 hlasů 
předseda sporu rozhodčích: Jiří Suchý – 32 hlasů 
redaktor: Marcela Lukešová - 33 hlasů 
člen bez funkce: Kamila Mokrášová – 31 hlasů 
Revizní komise BK ČR: 
předseda: Mgr. Petr Šlauf – 31 hlasů 
člen: Radka Kosařová – 20 hlasů 
člen: Renata Kotoučová – 25 hlasů 

6. Konference přijala změny stanov ve znění navrženém revizní komisí se 
změnami v bodech: 
čl. 21, bod 4: „V době mezi jednáním plenárního zasedání může výbor ze 
závažných důvodů změnit rozhodnutí plenárního zasedání na základě 
hlasování všech předsedů poboček per rollam. Ke změně rozhodnutí je 
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech předsedů poboček.“ 
čl. 32, bod 7: „Rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do dvou let ode 
dne, kdy se dotyčný člen provinění dopustil a musí být doručeno do 
vlastních rukou. 

7. Konference schválila poděkování JUDr. Heleně Mejvaldové za 
dlouholetou činnost. 

 
8. Konference zavazuje výbor BK ČR k přípravě usnesení pro plenární 

zasedání 2012 – změna chovatelského řádu: snížení stupně zkoušky pro 
chov. 

9. Konference vzala na vědomí dopis Zdeňka Mifka a schválila poděkování 
za dlouholetou činnost. 

10. Konference vzala na vědomí splnění úkolu „Narovnání vztahů BK ČR 
s BK SK“. 



11. Konference pověřuje výbor BK ČR k přípravě nového loga a předložení 
návrhu ke schválení nejbližšímu plenárnímu zasedání. 

12. Konference pověřuje výbor BK ČR pojednáním poděkování RNDr. Marii 
Müllerové k životnímu jubileu. 

 
 
Usnesení bylo přijato hlasy všech 34 delegátů konference. 

  
 


