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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU 

spolku KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. (dále jen „KABT“) 
konaného dne 3. 1. 2023 

 

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ VÝBORU KABT 

 Svolání zasedání výboru   

Zasedání výboru KABT bylo svoláno předsedou KABT e-mailem ze dne 2. 1. 2023 adresovaným 
všem členům výboru KABT. 

 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:  Pacltová, Hradecký, Hradecká, Erla, Erlová, Řežábková, Kerpl, 
Šotolová 

 Kontrola usnášeníschopnosti 

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

 Zapisovatel 

Zapisovatelem byl určen člen výboru: Hradecký 

Pro: 8         Proti: 0 Zdržel se: 0 

2. PROGRAM ZASEDÁNÍ VÝBORU KABT 

Na programu je:  

1. Kooptace člena výboru  

2. Seznam akreditovaných veterinářů pro doppler srdce 

3. Nevyřízené přihlášky k zápisu vrhu za rok 2022 

4. Spolkový rejstřík 
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5. Řád pro přiznání klubových šampionátů 

 Kooptace člena výboru 

Uvolněná funkce člena výboru po rezignaci Jitky Zezulové st. byla dále nabídnuta Olze 
Drozdové, která již dlouhou dobu aktivně přispívá k činnosti  KABT (podíl na tvorbě stanov a 
řádů, články do ročenky, práce vedoucího v kruhu, zpracování statistik chovu). Tato nabídku 
přijala s omezením na dobu max. konce aktuálního volebního období (za předpokladu 
schválení kooptace členskou schůzí). Nová členka výboru bude mít na starost nadále 
zpracování statistik, organizaci soutěže bullturista, pomoc s ročenkou, PR činnost a aktivity 
spojené s pořádáním výstav. 

Členové výboru přistupují v souladu s článkem 5.3.5 a 5.3.6 Stanov KABT k hlasování o kooptaci 
Olga Drozdové. 

Pro: 7         Proti: 0 Zdržel se: 1 

Olga Drozdová byla kooptována na funkci člena výboru KABT. 

Po hlasování se nový člen výboru připojuje k zasedání. 

Počet přítomných členů výboru: 9 

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

 Seznam akreditovaných veterinářů pro vyšetření srdce doppler 

Obsah webových stránek KABT prochází určitými změnami, jejichž cílem je zpřehlednit web 
KABT, zapracovat některé změny v souvislosti se závěry členské schůze a dále  také aktualizovat 
zastaralé informace.  V rámci úpravy záložky Zdraví došlo též k aktualizaci seznamu 
akreditovaných veterinářů na vyšetření srdce doppler. Seznam byl rozšířen tak, aby vyšetření 
srdce bylo dostupné v co nejvíce oblastech České republiky, a zároveň tak, aby odpovídal 
seznamu veterinářů kardiologické sekce České asociace veterinárních lékařů malých zvířat.  

Výbor obdržel podnět členky KABT J.Kamišové a následně K.Šaldové, že v seznamu chybí 
někteří zkušení kardiologové, kteří donedávna patřili mezi veterináře, jejichž vyšetření doppler 
KABT uznával. Výbor konstatuje, že do seznamu budou doplněni MVDr. Scheer Peter Ph.D., 
MVDr. Najman Karel, MVDr. Novák Vojtěch, MVDr. Michal Beneš, MVDr. Kohout Pavel, 
přestože už nejsou členy kardiologické sekce. 

 Nevyřízené přihlášky k zápisu vrhu v roce 2022 

Poradkyně chovu sděluje, že dva chovatelé miniaturních bulteriérů dosud neposlali přihlášku 
k zápisu vrhu (vrhy již z května a července 2022). Tímto dochází k porušování povinnosti zaslat 
přihlášku k zápisu vrhu poradci chovu ke kontrole po očipování štěňat nejpozději do 3 měsíců.  

Poradce chovu žádá, aby chovatelé dodržovali lhůty a povinnosti stanovené organizačním 
řádem i předpisy plemenné knihy, a to nejen v souvislosti s přihláškou vrhu, ale také případným 
nezabřeznutím.  
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Správkyně genealogie K. Šotolová sděluje, že nemá pro účely zápisu štěňat do genealogie 
některé vrhy. Poradkyně bude řešit s plemennou knihou. 

 Spolkový rejstřík 

Rejstříkový soud na podnět některého člena KABT vyzval výbor k doplnění jmen členů výboru 
do spolkového rejstříku tak, aby zápis v rejstříku odpovídal skutečnému stavu. Dosavadní 
členové výboru vyhotovili své souhlasy se zveřejněním v rejstříku. Výzva soudu bude vyřízena 
v co nejkratší lhůtě.  

KABT obdržel také výzvu rejstříkového soudu k úpravě stanov v části týkající se počtu členů 
výboru. Soud sděluje, že podle judikatury není možné mít počet členů stanoven rozmezím, aniž 
by byl stanoven konkrétní mechanismus určení počtu členů výboru v daném okamžiku.  

Výbor konstatuje, že výbor není oprávněn měnit sám text stanov, změna stanov musí být 
odsouhlasena členskou schůzí. Výbor zašle žádost o prodloužení lhůty a předloží na členskou 
schůzi návrh na změnu stanov tak, aby počet členů výboru byl stanoven pevným počtem 9.  

O. Drozdová upozorňuje, že je nutné zaslat na spolkový rejstřík též nové stanovy, které jsou 
účinné od 1. 12. 2022.  

 Řád pro přiznání klubových šampionátů KABT 

Na členské schůzi 2021 bylo schváleno zavedení klubových šampionátů. Autorka návrhu, 
Barbora Hurtová, zaslala ke schválení konkrétní pravidla pro udělování titulů Klubový šampión, 
Klubový junior šampión a Klubový veterán šampión. Žádosti o udělení titulu budou posílány na 
e-mail genealogie.web@email.cz, odkud je bude p. Šotolová po kontrole přeposílat B. Hurtové. 
Vyhotovena budou příslušná razítka pro účely případného zapsání do PP. Řád je platný od 
výstavní sezóny 2022.  

Pro: 9         Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Otevření karet v genealogii 

Členská schůze 2022 schválila otevření karet v genealogii. Správkyně genealogie byla dotázána, 
zda je toto již hotovo. Odpovězeno, že ano a že zbývající uzavřené karty se týkají pouze psů 
zavedených do genealogie jen jménem, a to z důvodu zapsání výsledků výstav do genealogie.  

3. ZÁVĚR 

Zasedání výboru KABT bylo ukončeno v 21:30 hodin. 

Tento zápis vypracoval člen výboru: Hradecký 

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

 

Dne 3. 1. 2023 

mailto:genealogie.web@email.cz
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Jméno a příjmení zapisovatele: Radek Hradecký 

Podpis zapisovatele: 

 


