
BOXERKLUB ČR 
 

Zápis 
z konference Boxerklubu ČR 

konané dne 29.4.2012  - Střítež u Jihlavy 
 

 
1/  Zahájení 
 
Předseda BK ČR , Ing Radim Fiala, přivítal přítomné delegáty a čestného hosta, předsedu 
ČMKU MVDr. Lubomíra Širokého, a zahájil konferenci. 
 
Přítomno: 34 delegátů – viz. prezenční listina 
 
2/  Volba komisí 
 
Mandátová komise:  J. Morávek, D. Šamánková, R. Kotoučová 
Volební komise:  Ing. J. Kneidl, B. Roškotová, PhDr. J. Machač, A. Vlhová 
Návrhová komise:  Ing. Daniel Fojtík, A. Šefelínová, M. Bína 
 
Ověřovatel:  Mgr. P. Šlauf 
Zapisovatel:  A. Šefelínová 
 
3/  Schválení agendy 
 
Konference schválila program jednání beze změn. 
ano – 34 hlasů 
 
4/  Schválení jednacího a volebního řádu 
 
Jednací řád 
Konference schválila jednací řád beze změn. 
ano – 34 hlasů 
 
Volební řád 
Hlasování o vyjmutí bodu č. 5 z navrženého volebního řádu:  
ano – 20 hlasů 
ne – 6 hlasů 
zdržel se – 8 hlasů 
 
Volební řád ve znění bodů č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 byl schválen. 
ano – 34 hlasů 
 
5/ Zpráva funkcionářů – viz. přílohy 

• zpráva předsedy – Ing. R. Fiala;  předseda následně předal slovo čestnému hostu, 
předsedovi ČMKU, panu MVDR. Lubomíru Širokému 

• zpráva místopředsedy – J. Morávek 
• zpráva hlavního výcvikáře – M. Auterský 
• zpráva předsedy sboru rozhodčích – J. Suchý 
• zpráva ústředního poradce chovu – K. Archman 
• zpráva jednatele – J. Sílová 
• zpráva hospodáře – B. Roškotová 
• zpráva člena bez funkce – A. Šefelínová 
• zpráva RK – JUDr. H. Mejvaldová 



 Konference bere zprávy  na vědomí. 
 
USNESENÍ: 
BK ČR prostřednictvím konference děkuje panu Zdeňku Mifkovi za dlouholetou činnost 
v revizní komisi BK ČR. 
 
6/ Volby 
 
Rozdáno 34 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno 34 hlasovacích lístků, z toho 1 neplatný. 
Celkem řádně hlasovalo 33 delegátů. 
 
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 sboru rozhodčích:  Jiří Suchý – 32 hlasů 
Redaktor:  Marcela Lukešová – 33 hlasů 
Člen bez funkce:  Kamila Mokrášová – 31 hlasů 
 
Revizní komise:  
předseda RK: Mgr. Petr Šlauf – 31 hlasů 
Člen RK: Renata Kotoučová – 25 hlasů 
Člen RK: Radka Kosařová – 20 hlasů 
 
7/  Návrh změn stanov BK ČR 
 
a/  Kárná komise 
Hlavním bodem změn ve stanovách je tzv. |“kárná komise“. 
Hlasování o tom, bude-li se vůbec jednat o kárné komisi: 
ano – 29 hlasů 
ne – 3 hlasy 
zdržel se – 2 hlasy 
 
PhDr. Machač přednesl protinávrh k práci kárné komise. Následně vzešla námitka ke změně 
zněny a to k prodloužení doby řešení deliktu – čl. 32, bod 7. 
1 rok – námitka 
2 roky – ano – 30 hlasů, ne – 0, zdržel se – 4 hlasy 
3 roky – ano – 1 hlas, ne – 31 hlas, zdržel se – 2 hlasy 
 
b/   Per rollam – čl. 31, bod 4 
 
V době mezi jednáním plenárního zasedání může výbor ze závažných důvodů změnit 
rozhodnutí PZ na základě hlasování všech předsedů poboček tzv. per rollam. 
Ke změně rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech předsedů poboček. 
ano – 33 hlasy 
ne – 0 
zdržel se – 1 hlas 
 
Hlasování o změně stanov BK ČR v přednesené verzi: 
ano – 29 hlasů 
ne – 0 
zdržel se – 5 hlasů 



8/  Diskuze - různé 
 
*  Předáno slovo MVDr. L. Širokému, který přednesl, mimo jiné,  informaci o konání 
významných výstav v Brně v roce 2014 – Evropská výstava + Národní výstava – ve dnech 
23.10.- 26.10.2014 
 
*  USNESENÍ: 
Poděkování předsedy za celý BK ČR paní JUDr. Heleně Mejvaldové za spolupráci a za 22 let 
obětavé práce pro klub. 
 
*  Chovatelský řád – změny týkající se příbuzenské plemenitby:  přednesl K. Archman  
a/ čistý chov 
b/ liniový chov 
c/ příbuzenská plemenitba 
d/ úzká příbuzenská plemenitba 
ano – 16 hlasů 
ne – 8 hlasů 
zdržel se – 10 hlasů 
Změna dle návrhu hlavního poradce chovu nebyla přijata. 
 
*  M. Auterský přednesl informaci o nových změnách zkušebních řádů ve sportovní 
kynologii. Jejich zpřísnění je na úkor „neprofesionálních“ psovodů a tím i chovatelů 
(podmínka chovu je zkouška 1. stupně). 
Pan Auterský podal návrh na snížení stupně zkoušky do chovu. 
Tento návrh bude ještě podrobně projednán na plenárním zasedání 2012 – hlasování 
s odročením rozhodnutí na PZ: 
ano – 26 hlasů 
ne – 3 hlasy 
zdržel se – 5 hlasů 
 
USNESENÍ: 
Konference ukládá výboru zformulovat usnesení o snížení stupně zkoušky do chovu pro 
plenární zasedání BK ČR 2012. 
 
*  Čtečky čipů pro  poradce chovů jednotlivých poboček – budou objednány. 
 
*  Dohoda o narovnání BK ČR s BK SK (Atibox) – úkol PZ splněn 
 
*  Nové logo BK ČR 
Je nutné v nejbližší době rozhodnout o novém logu a to z důvodu zákona o týrání zvířat a 
propagaci týrání (úprava ušních boltců). 
Konference ukládá výboru zajistit návrhy nového loga a předložit je plenárnímu zasedání 
k posouzení. 
 
*  ÚP Praha navrhuje schválit ocenění pro RNDr. Marii Müllerovou k životnímu jubileu a 
k 50ti letům věnovaným chovu boxerů. 
Konference bere návrh na vědomí a výbor navrhne a zajistí způsob ocenění pro jubilantku. 
ano – 34 hlasy 
ne – 0 
zdržel se – 0 
 
9/  Usnesení 
 
Člen návrhové komise Ing. D. Fojtík přečetl návrh usnesení této konference. 
Souhlas s návrhem usnesení: 
ano – 34 – hlasy 



ne – 0 
zdržel se – 0 
 
10/  Závěr  
 
Předseda BK ČR poděkoval všem přítomným za účast a s přáním klidného návratu domů 
konferenci ukončil. 
 
 
 
 
Zapisovatel: Alena Šefelínová 
 
Ověřovatel: Mgr. Petr Šlauf 
 
 
 
 


