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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU 

spolku KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. (dále jen „KABT“) 
konaného dne 13. 2. 2023 za účasti dozorčí rady 

 

1. Zahájení zasedání výboru KABT 

 Svolání zasedání výboru   

Zasedání výboru KABT bylo svoláno předsedou KABT e-mailem ze dne 9. 2. 2023 
adresovaným všem členům výboru KABT a dozorčí rady. 

 Zahájení zasedání výboru 

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hodin. 

 Počet přítomných členů výboru 

Zasedání výboru KABT se koná prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 

Počet přítomných členů výboru: 8 

Jména přítomných členů výboru: MVDr. Pacltová, Hradecký, Řežábková, Erla, Hradecká, 
Erlová, Kerpl, Drozdová 

Omluveni: Šotolová 

Počet přítomných členů dozorčí rady: 1 

Jména přítomných členů dozorčí rady: Kopačková 

 Kontrola usnášeníschopnosti 

Bylo konstatováno, že výbor je schopný se usnášet, byla splněna podmínka účasti minimálně 
poloviny členů výboru.  

 Zapisovatel 

Zapisovatelem byl určen člen výboru: Drozdová 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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2. PROGRAM ZASEDÁNÍ VÝBORU KABT 

Na programu je:  

- projednání písemné výzvy členky T.D. ze dne 8. 2. 2023 ke zjednání nápravy, která je 
přílohou tohoto zápisu, 

- projednání revize a aktualizace vzoru smlouvy s nečlenem 

- projednání nákupu nového vybavení nutného pro květnovou SV KABT 

 Písemná výzva členky T.D. ze dne 8. 2. 2023 ke zjednání nápravy - ZDE 

Čten obsah výzvy a projednány jednotlivé body výzvy s tímto stanoviskem výboru: 

I. Výzva ke sjednání nápravy v obchodním rejstříku 

Již vyřešeno. Návrh na změnu údajů zapsaných do spolkového rejstříku byl podán dne 
6. 1. 2023, Městský soud v Praze povolil dne 23. 1. 2023 navrženou změnu údajů. 
Tyto údaje soud zveřejnil po uplynutí lhůty pro odvolání dne 10. 2. 2023.  

V rámci řízení u Městského soudu v Praze, který požadoval doložit zprávy z dotčených 
členských schůzí, bylo zjištěno, že členka T.D. má u sebe originál zápisu z mimořádné 
členské schůze konané dne 14. 5. 2022 i s podpisy členek mandátové komise. Členka 
T.D. proto bude v rámci odpovědi na její výzvu vyzvána k dodání originálu zápisu za 
účelem archivace na korespondenční adresu KABT.  

II. Žádost o anonymizaci podpisů na zápisu z mimořádné členské schůze konané dne 
14. 5. 2022 zveřejněném na webu KABT 

Žádosti bylo již částečně vyhověno. Anonymizovány byly podpisy členky mandátové 
komise T.D. a Ing.S. Členka výboru (a též mandátové komise) K. Šotolová anonymizaci 
nepožaduje (ověřeno telefonicky před schůzí výboru). Výbor konstatuje, že zápis 
z mimořádné členské schůze včetně podpisů zapisovatelů je zveřejněn ve spolkovém 
rejstříku, KABT tedy nezveřejnil nic víc, než již bylo zveřejněno státem.  

III. Ohrazení proti požadavku každoročního vyplňování On-line přihlášky stávajících 
členů 

Problematika členství související s přelomem roků bude předmětem projednání na 
členské schůzi 2023. V tuto chvíli všem loňským členům KABT, kteří do 31. 1. 2023 
neuhradili členský příspěvek na rok 2023, již zaniklo členství v souladu s článkem 
3.6.1. Stanov k 1. 2. 2023.  

IV. Ohrazení proti požadavku každoročního vyplňování psů do registračních karet, 
výzva k nápravě 

Členka T.D. ve výzvě uvádí, že požadavkem každoročního vyplňování psů do 
registračních karet dochází k omezení možnosti podnikání osob, které nejsou členy 
spolku a že tento postup je diskriminační a v rozporu s platnými právními předpisy a 

https://bulterierclub.com/images/dokumenty/Porady_vyboru/2023/vyzva080323.pdf
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že je připravena obrátit se na příslušné orgány státní správy v případě, že toto 
nebude napraveno.  

Výbor se stanoviskem členky T.D. neztotožňuje. K žádnému omezení možnosti 
podnikání osob, které nejsou registrovány ve spolku, nedochází, a to ze dvou důvodů: 

- Pokud někdo hodlá podnikat v oblasti chovu plemen zastřešených KABT, ať již jako 
majitel feny či krycího psa, a zároveň nechce být členem KABT, může uzavřít s KABT 
smlouvu o poskytování servisu nečlenovi.  

- Členská schůze 2014 rozhodla, že i majitelé krycích psů registrovaných v českých 
plemenných knihách musí být členem KABT. Výbor toto rozhodnutí členské schůze 
respektuje a každoroční aktualizace seznamu chovných jedinců v souladu se 
zaslanými registračními kartami je technickým zajištěním rozhodnutí členské schůze.  

Tyto výše uvedené důvody zajišťují, aby chovatel/majitel krycího psa měl povinnost 
dodržovat všechny předpisy související s chovem.  

V. Schválení Organizačního řádu 

Zveřejněné znění Organizačního řádu bylo schváleno výborem dne 11. 11. 2022, 
v souladu se stanovami, podle kterých výbor řídí činnost klubu mezi dvěma schůzemi. 
Došlo pouze k jeho modernizaci, zpřehlednění a lepší systematičnosti. Podmínky 
chovnosti zůstaly zachovány. Zpracovány byly změny schválené členskou schůzí 2022.  

Výše uvedená stanoviska výboru k jednotlivým bodům výzvy budou zapracována do písemné 
odpovědi, která bude člence T.D. zaslána e-mailem.  

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 Projednání aktualizace vzoru smlouvy s nečlenem 

V rámci jednání o dopise členky T.D. (bod 2.1.) došlo ke kontrole vzoru smlouvy o 
poskytování chovatelského servisu nečlenovi, který je na webu od roku 2013. Výbor 
konstatuje, že za celou dobu taková smlouva uzavřena s nikým nebyla, proto nebyla potřeba 
ji aktualizovat a jsou v ní uvedené neaktuální informace (např. kontakt na již zemřelou členku 
výboru Fišerovou, nefunkční odkazy na směrnice ČMKU apod.). Výbor se shoduje, že vzor 
smlouvy je potřeba zrevidovat a aktualizovat.  

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 Projednání nákupu vybavení pro květnovou Speciální výstavu 

Vzhledem k nárůstu počtu miniaturních bulteriérů přihlášených na loňské výstavy byli na 
letošní květnovou výstavu pozváni 4 rozhodčí a budou tedy 4 kruhy. Je proto potřeba 
nakoupit vybavení pro čtvrtý kruh.   

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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3. ZÁVĚR SCHŮZE 

Zasedání výboru KABT bylo ukončeno v 21:00 hodin. 

Tento zápis vypracoval člen výboru: Drozdová 

Tento zápis bude zveřejněn na internetových stránkách KABT do 14 dní od konání zasedání 
výboru.  

 

Dne 13. 2. 2023 

Jméno a příjmení zapisovatele: Olga Drozdová 

Podpis zapisovatele: 


