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.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHŮM STANOV A ŘÁDŮ
spolku KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. (dále jen „důvodová zpráva“)

Tato důvodová zpráva byla vytvořena za účelem seznámení členů KLUBU ANGLICKÉHO BULL
TERRIERA, z.s. (dále jen „KABT“) s návrhem nových stanov, platebního řádu a jednacího řádu, který
zároveň obsahuje pravidla volební. K přípravě nových vnitřních předpisů KABT přistoupil výbor
z důvodu, že zastaralost stanov byla při mimořádné členské schůzi vyčtena jako jeden z hlavních
důvodů svolání členské schůze.
Výbor v této důvodové zprávě přináší vysvětlení hlavních novinek, které byly do vnitřních předpisů
zapracovány.

Rozšíření druhů členství
Výbor navrhuje rozlišovat členy řádné, čestné, nováčky a juniory. Každý typ členství s sebou přináší
jiný rozsah oprávnění.
Řádné a čestné členství znamenají maximální oprávnění hlasovat o všech návrzích bez omezení. Tedy
i o podmínkách chovnosti. Podmínkou řádného členství je členství jakéhokoli druhu v předchozím
kalendářním roce.
Zájemce o členství, který v předchozím roce nebyl členem KABT, se může nově stát členem
nováčkem. Rozhodující je řádný vznik členství v předchozím roce, přičemž je nerozhodné, zda členství
trvalo celý předchozí rok nebo jeho část. Tedy zájemce o členství, který nikdy nebyl členem KABT
nebo sice byl členem KABT např. před 3 lety, ale poté dva roky nikoli, nesplní podmínku pro řádné
členství a stane se členem nováčkem. Nováček nemá aktivní ani pasivní volební právo do orgánů
KABT, nemůže hlasovat o odvolání členů orgánů KABT. O podmínkách chovnosti může hlasovat pouze
v případě, že má odchováno alespoň tři vrhy BT nebo MBT (viz dále změna pravidla VIP 3+).
Jestliže se do KABT bude hlásit osoba starší 15 let ale mladší 18, může být opět pouze členem
juniorem. Pokud v průběhu kalendářního roku, ve kterém je členem juniorem, nabude zletilosti, mění
se jeho členství automaticky na řádné, byl-li v předchozím roce členem KABT, nebo na nováčkovské,
nebyl-li v předchozím roce členem KABT.
Na nové rozlišení typů členství navazují změny i v platebním řádu (výše členských příspěvků).
Nové druhy členství se s ohledem na navrženou účinnost stanov od 1. 12. 2022 budou týkat členství
2023 a dále do budoucna, neboť přihlášky do KABT na rok 2023 bývají spuštěny vždy od prosince
předchozího roku.

Změna pravidla VIP 3+
Výbor navrhuje zrušit pravidlo VIP 3+ pro řádné a čestné členy. Výbor se domnívá, že důvody, pro
které došlo k zavedení tohoto pravidla, již pominuly. Testování chovných jedinců se stalo již
standardem. Zároveň však výbor považuje i nadále za nutné, aby o podmínkách chovnosti i nadále
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nerozhodovali nováčci (ve smyslu nového druhu členství), kteří nemají odchovány alespoň tři vrhy BT
nebo MBT.

Omezení plných mocí
Výbor se domnívá, že plné moci začaly být zneužívány jako nástroj k prosazení moci či jednotlivých
návrhů a že situace s plnými mocemi se natolik vyhrotila, že omezení plných mocí je nutné k dalšímu
klidnému fungování KABT, ať už bude vedení KABT v budoucnosti jakékoli. Původně výbor zamýšlel
navrhnout úplný zákaz plných mocí, po pečlivém zvážení však navrhuje pouhé omezení plných mocí
na tři pro jednoho zmocněnce, a to z důvodu, že v životě člena KABT může nastat výjimečná situace
(porod štěňat, krytí v zahraničí, nemoc, karanténa apod.), kvůli které se nebude moci schůze
zúčastnit, přestože v jiných letech se aktivně schůzí osobně účastnil.
Protože očekáváme bouřlivou diskuzi okolo tohoto bodu a již z minulosti známe názory některých
členů, že něco takového nelze do stanov dát, přikládáme zde stanovisko Mgr. Hájkové, která se
specializuje na spolkové právo a které jednoznačně potvrzuje, že něco takového si spolky upravit
mohou:
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Obdobné stanovisko je uvedeno např. v rigorózní práci Mgr. Ing. Dušana Hrabánka z roku
2016 vypracované na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně, z níž
citujeme:4

Zrušení expresních krycích listů, zpoplatnění krycích listů, zkrácení lhůty pro
vyřízení krycího listu
V rámci návrhu nového platebního řádu došlo ke zrušení poplatku za expresní krycí list a zavedení
poplatku za krycí list obecně. Tento návrh bude promítnut samozřejmě i do textu organizačního řádu.
Spor vedení KABT s některými členy KABT ohledně povinnosti zaplatit platbu za expresní krycí list i
v situacích, kdy člen žádá sice o standardní krycí list, ale za situace, kdy na jeho vystavení spěchá,
neboť fena již hárá a potřebuje rychle během pár dnů nakrýt, přestože si je vědom, že lhůta pro
vystavení je 30 dní, přivedla výbor k myšlence sjednotit krycí listy a zavést jednotný poplatek za
vystavení krycího listu. Lhůta pro jeho vystavení by se zároveň zkrátila na 14 dní. Na jakékoli expresní
vyřízení nebude mít chovatel nárok. Apelujeme na chovatele, aby vyřízení krycího listu nenechávali
na poslední chvíli.
Výši poplatku za vystavení krycího listu necháváme na uvážení členské schůze. Domníváme se, že
např. 300 Kč žádného chovatele nijak zásadně neomezuje.
Účinnost této změny je navržena od 1.12.2022, od kdy bude možné žádat o vystavení krycích listů na
rok 2023.

Žádáme členy o pečlivé přečtení celých navržených textů nových předpisů.
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