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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
spolku KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. (dále jen „KABT“)
konaného dne 25. 10. 2022 za účasti Dozorčí rady
1.

Zahájení zasedání výboru KABT
Svolání zasedání výboru
Zasedání výboru KABT bylo svoláno místopředsedou KABT e-mailem ze dne 25. 10. 2022
adresovaným všem členům výboru KABT a členům DR.

Zahájení zasedání
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin.

Počet přítomných členů výboru
Zasedání výboru KABT se koná prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
Počet přítomných členů: 7 členů výboru, 3 členové DR
Jména přítomných členů výboru a DR: Pacltová, Hradecký, Řežábková, Erla, Kerpl, Hradecká,
Erlová, Kopačková, Sudová, Dřínková
Omluvena: Šotolová

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

Zapisovatel
Zapisovatelem byl určen předseda výboru: MVDr. Pacltová
Pro: 7

2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ VÝBORU KABT
Na programu je: Řešení stížností na chování člena KABT
Dnešního dne jsme obdrželi dopis od členky klubu se žádostí o řešení nevhodného chování
členky M.E.K. Paní M.E.K. zasílala stěžovatelce obtěžující a dle jejího názoru vyhrožující a
urážlivé SMS, podle stěžovatelky pod rouškou sprostých slov vyhrožuje udáním na „finančák,
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justici až po protidrogové“. Dále stěžovatelka uvádí, že M.E.K. lživými výroky urážela její
chovatelskou práci a členy rodiny. Dále M.E.K. vyhrožovala kroky směřujícími k zabavení
majetku stěžovatelky.
To vše na základě domněnek M.E.K., že stěžovatelka nese vinu na zablokování jejího profilu
na FB.
Stěžovatelka dále uvádí, že již v minulosti M.E.K. veřejně napadala, zesměšňovala a urážela i
jiné členy spolku KABT, včetně předsedkyně, a to veřejně na soc. sítích i v komunikaci přes
messenger a SMS.
Stěžovatelka uvádí, že tato skutečnost je již řešena PČR, kde je přiložena komunikace
v podobě výše zmíněných SMS.
V té samé době paní M.E.K., prostřednictvím telefonních hovorů a SMS zasílaných
místopředsedovi spolku, obviňuje výbor za zablokování jejího FB profilu, což vedlo, dle jejích
slov, k finanční ztrátě 30 tis. Kč denně, a to na každou její firmu.
Všichni přítomní se shodně vyjadřují, že se zablokováním FB profilu M.E.K. nemají nic
společného.
Dále přeposlala místopředsedovi KABT printscreen své odeslané pošty, kde žádá finanční
úřad o kontrolu účetnictví, neboť jí jako členovi nebylo umožněno do účetnictví spolku
nahlédnout, což je lživé prohlášení.
Dále vyhrožuje „finančákem, protidrogovkou, zásahovkou a kriminálkou“. Vše je prostoupeno
urážlivými výrazy.
Tato obtěžování ze strany M.E.K. probíhala od 12:50 hod. do 19:10 hod. V 15:26 hod.
zazvonila u domu místopředsedy spolku PČR se žádostí o kontrolu psů, neboť jim bylo paní
M.E.K. nahlášeno, že na této adrese dochází k týrání psů. PČR žádné týrání psů nepotvrdila.
PČR byla seznámena se situací a místopředsedovi bylo doporučeno, aby se proti tomuto
jednání oficiálně bránil.
Zhruba před měsícem k podobnému chování ze strany M.E.K. došlo vůči předsedkyni DR, což
vyústilo k podání trestního oznámení na M.E.K.
Výbor také obdržel stížnost na M.E.K. od jiného člena spolku, kterému po mimořádné členské
schůzi zasílala M.E.K přes messenger urážlivé a obtěžující zprávy, ve kterých M.E.K.
obviňovala stěžovatelku z „hrabání v telefonu“ a požadovala po stěžovatelce zaplacení 250tis.
Kč jako mimosoudní vyrovnání.
Výboru je také známo z FB stránek KABT vulgární a urážlivé vyjadřování M.E.K. vůči některým
členům spolku na FB stránkách KABT.
Výbor se jednohlasně usnesl, že na základě výše zmíněných excesů, které lze považovat za
jednání proti zájmům KABT, bude M.E.K. zaslán vyzývací dopis k zanechání tohoto jednání.
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3.

ZÁVĚR SCHŮZE
Zasedání výboru KABT bylo ukončeno v 20:15 hodin.
Tento zápis vypracoval předseda výboru: MVDr. Pacltová
Tento zápis bude zveřejněn na internetových stránkách KABT do 14 dní od konání zasedání
výboru.

Dne 25. 10. 2022
Jméno a příjmení zapisovatele: MVDr. Markéta Pacltová
Podpis zapisovatele
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