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PREAMBULE
Členská schůze dne 9. 10. 2022 v Choceradech rozhodla o změně Stanov přijetím nových Stanov,
které nabývají účinnosti 1. 12. 2022.
Tyto Stanovy dnem jejich účinnosti v plném rozsahu ruší a nahrazují doposud platné stanovy ve znění
všech dosavadních změn a dodatků, a to v následujícím znění.

1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Identifikační údaje

1.1.1. Název: KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. (dále jen „KABT“)
1.1.2. IČO: 66002630

Sídlo
1.2.1. Sídlo KABT: Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4
1.2.2. Korespondenční adresa může být odlišná od sídla, v takovém případě je zveřejněna na
internetových stránkách KABT.

Působnost
1.3.1. Působnost KABT je území České republiky (dále jen „ČR“).

Právní forma
1.4.1. KABT je spolek ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
KABT je právnická osoba s právní subjektivitou.

Statutární orgán
1.5.1. Statutárním orgánem je výbor KABT (dále jen „Výbor“). Osobami pověřenými vystupovat a
jednat jménem KABT jsou předseda a místopředseda Výboru, přičemž každý z nich jedná
samostatně.

Definice KABT
1.6.1. KABT je dobrovolným, nepolitickým, neziskovým, zájmovým, samosprávným spolkem
sdružujícím osoby se zájmem o kynologii, zejména chovatele, majitele a příznivce psů
s průkazem původu, kteří jsou zapsaní v plemenných knihách anebo registrech uznávaných
FCI následujících plemen:
•

Bulteriér (dále jen „BT“ nebo „bulteriér“), plemeno uznané FCI pod č. 3/3/11

•

Miniaturní bulteriér (dále jen „MBT“), plemeno uznané FCI pod č. 3/3/359.

1.6.2. KABT je řádným členem Českomoravské kynologické unie ČMKU. Plemenná kniha je vedena
ČMKJ.
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1.6.3. KABT je založený na dobu neurčitou.

Klubový symbol KABT
1.7.1. Grafické znázornění klubového symbolu KABT je uvedeno v příloze č. 1 stanov.

Poslání KABT
1.8.1. Posláním KABT je garance čistokrevné plemenitby plemen BT a MBT, zvelebování, propagace
a rozvoj čistokrevného chovu BT a MBT na území České republiky v souladu s platným
standardem těchto plemen, podpora udržování a zvyšování exteriérové a povahové úrovně
obou plemen, zkvalitnění genetického fondu obou plemen, zlepšování zdravotního stavu
populace BT a MBT, podpora vzájemné chovatelské soudržnosti a přispívání k dobrým
vztahům mezi chovateli a členy KABT, dále též prezentace českého chovu obou plemen
v zahraničí, zprostředkování informací o chovu BT a MBT v ČR i zahraničí.
1.8.2. KABT nesleduje podnikatelské cíle.

2.

PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU
Hlavní činnost KABT

2.1.1. Hlavní činnost KABT směřuje k naplnění poslání uvedeného v článku 1.8.1. Hlavní účel je
naplňován zejména prostřednictvím těchto činností:
a) organizace a řízení chovu čistokrevných psů plemen BT a MBT včetně určování podmínek
chovu těchto plemen v souladu s platnými předpisy FCI, ČMKU, ČMKJ a platným právním
řádem ČR,
b) podpora chovu plemen BT a MBT a odborné poradenství při získávání a držení jedinců
těchto plemen,
c) poskytování chovatelského servisu chovatelům BT a MBT v ČR, majitelům krycích psů BT
a MBT v ČR,
d) propagace čistokrevné plemenitby a prevence snižování kvality plemen BT a MBT,
e) pořádání výstav a dalších akcí zaměřených na propagaci plemen BT a MBT,
f)

vzdělávání členů KABT (ročenka, web, semináře apod.),

g) vydávání vnitřních předpisů KABT a klubové ročenky,
h) vedení agendy rozhodčích pro plemena BT a MBT.

3.

ČLENSTVÍ
Obecné podmínky členství

3.1.1. Členství v KABT je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do KABT a nikomu nesmí být
bráněno ve vystoupení z něj.
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3.1.2. Členství v KABT není vázáno na státní příslušnost ČR. Členem KABT může být i právnická
osoba.
3.1.3. Členství v KABT se váže na osobu člena, je nepřevoditelné a nepřechází na jejího právního
nástupce.
3.1.4. Členem KABT může být každá osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního
zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami KABT a která je
majitelem, chovatelem nebo držitelem plemen BT nebo MBT s průkazem původu, nebo která
je příznivcem plemene BT a/nebo MBT a má zájem stát se členem KABT a respektovat
stanovy a ostatní předpisy KABT.
3.1.5. Členem KABT nemůže být osoba, která je komerčním obchodníkem se psy, která prodává psy
komerčním obchodníkům se psy, která chová psy bez průkazu původu, která drží a chová
společenská zvířata v rozporu s všeobecně závaznými předpisy. Členem KABT nemůže být ani
ten, kdo koná v rozporu se zájmy KABT a KABT úmyslně poškozuje.

Druhy členství
3.2.1. KABT má tyto druhy členství:
a) řádné,
b) nováčkovské,
c) juniorské,
d) čestné.
3.2.2. Řádným členem KABT se může stát fyzická osoba starší 18 let, která byla členem KABT
(jakéhokoli druhu členství) též v kalendářním roce předcházejícím, přičemž je nerozhodné,
zda členství trvalo po celý předcházející kalendářní rok nebo jen jeho část. Řádný člen KABT
má úplné hlasovací právo na členské schůzi, aktivní i pasivní volební právo.
3.2.3. Fyzická osoba starší 18 let, která nebyla v předcházejícím kalendářním roce členem KABT, se
může stát pouze členem nováčkem. Nováček se může účastnit zasedání členské schůze KABT,
nemá však aktivní ani pasivní volební právo do orgánů KABT, nemůže hlasovat o odvolání
členů orgánů KABT. O podmínkách chovnosti či jejich změně může hlasovat pouze v případě,
že již odchoval minimálně tři vrhy plemene BT nebo MBT (nebo kombinace).
3.2.4. Juniorským členem se může stát pouze nezletilý nad 15 let, a to se souhlasem svého
zákonného zástupce. Juniorský člen nemá aktivní, ani pasivní volební právo, nemůže hlasovat
o odvolání členů orgánů KABT, o podmínkách chovnosti či jejich změně a nemůže svolat
mimořádnou volební členskou schůzi. Dosáhne-li juniorský člen v průběhu daného
kalendářního roku zletilosti, mění se jeho členství automaticky na nováčkovské, pokud
nesplňuje podmínku členství v předchozím kalendářním roce, nebo na řádné, pokud splňuje
podmínku předchozího členství, s tím, že rozdíl ve výši členského příspěvku v daném roce
nedoplácí.
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3.2.5. Čestným členem KABT se může stát na návrh Výboru či na návrh alespoň 10% všech členů
KABT ten člen KABT, který má obzvláštní zásluhy o rozvoj chovu anebo o propagaci plemene
BT a/nebo MBT. Čestný člen má veškerá práva a povinnosti řádného člena KABT, avšak je
osvobozen od placení členského příspěvku. Čestné členství může být udělené též in
memoriam.
3.2.6. Právnická osoba může být pouze členem nováčkem nebo řádným členem podle toho, zda
splňuje či nesplňuje podmínku předchozího členství jednoho roku v KABT.

Členské příspěvky
3.3.1. Výši členských příspěvků pro jednotlivé druhy členství a jejich splatnost upravuje Platební
řád.

Vznik členství
3.4.1. Zájemce o členství v KABT podává přihlášku na předepsaném online formuláři. Zájemce o
členství v KABT musí v přihlášce uvést veškeré požadované údaje pravdivě. Na základě
uvedených údajů matrikář klubu rozhodne o zařazení do správné kategorie druhu členství.
3.4.2. Součástí přihlášky musí být doklad o úhradě členského příspěvku, ze kterého bude
jednoznačně identifikovatelná osoba zájemce o členství v KABT. Hromadná úhrada členského
příspěvku za více osob neumožňuje jednoznačnou identifikaci. Do doby doložení dokladu o
úhradě členského příspěvku, ze kterého bude jednoznačně identifikovatelná osoba zájemce o
členství v KABT, se má za to, že přihláška nebyla řádně podána.
3.4.3. Podáním přihlášky dává zájemce o členství v KABT souhlas s/se
a) stanovami KABT a ostatními platnými řády KABT,
b) využitím osobních údajů pro spolkové účely,
c) uveřejněním své osoby v seznamu členů KABT.
3.4.4. Osoba, která nesouhlasí s kterýmkoli z bodů uvedených v článku 3.4.3. těchto stanov, se
nemůže stát členem KABT.
3.4.5. Matrikář provede kontrolu přihlášky zájemce o členství v KABT nejpozději do jednoho měsíce
od doručení přihlášky a doložení dokladu o úhradě členského příspěvku s jednoznačnou
identifikací zájemce o členství v KABT.
3.4.6. Jestliže matrikář zjistí, že přihláška obsahuje vady nebo je neúplná, informuje zájemce o
členství e-mailem na adresu, kterou zájemce o členství uvedl v přihlášce. Jestliže zájemce o
členství v KABT neučiní nápravu ani do 14 dní ode dne odeslání e-mailu matrikářem, přihláška
se marným uplynutím lhůty automaticky stornuje. Následné přijetí za člena se při nové
přihlášce nevylučuje.
3.4.7. Členství v KABT s výjimkou čestného vzniká při splnění všech podmínek dnem kontroly
matrikářem. Matrikář zašle přijatému členovi e-mailem potvrzení o vzniku členství, ve kterém
bude uveden den vzniku členství.

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.| sídlo: Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4| IČO: 66002630| OR: L 575 vedená u Městského soudu v
Praze| www.bulterierclub.com

Stránka 6 z 22

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.
STANOVY

.
3.4.8. Čestné členství vzniká rozhodnutím členské schůze KABT, je udělováno na dobu neurčitou.
Rozhodnutí je sděleno osobě, které se týká a samotný vznik čestného členství je vázán na její
souhlas, leda by se jednalo o udělení čestného členství in memoriam.

Registrační číslo a seznam členů
3.5.1. Přijatý člen KABT obdrží své registrační číslo, které slouží jako specifický symbol pro veškeré
platby poplatků. Registrační číslo je neměnné po celou dobu trvání členství v KABT. Stejné
registrační číslo nemůže být přiděleno více členům KABT, a to ani v případě, že členství člena
KABT v minulosti již zaniklo.
3.5.2. Výbor vede seznam členů. Zápisy a výmazy v něm provádí matrikář nejpozději do 14 dní po
vzniku/zániku členství v KABT. V seznamu je uvedeno jméno a příjmení člena, adresa,
kontaktní údaje, den vzniku členství, druh členství a registrační číslo. Úplný jmenný seznam
členů Výbor zveřejňuje a aktualizuje na internetových stránkách KABT bez adres a
kontaktních údajů. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Výboru na jeho náklady
potvrzení s výpisem ze seznamu obsahující údaje o své osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje
byly vymazány.

Zánik členství
3.6.1. Členství v KABT zaniká k 1. únoru následujícího kalendářního roku, pokud člen neuhradí
členský poplatek v plné výši v souladu s Platebním řádem na tento kalendářní rok řádně a
včas. Toto ustanovení se nevztahuje na členy, kteří jsou osvobození od úhrady členského
poplatku.
3.6.2. Členství v KABT dále zaniká
a)

dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení z KABT,

b) úmrtím člena, nebo prohlášením člena za mrtvého soudem ke dni určenému soudem,
s výjimkou čestného člena,
c) vyloučením člena z KABT,
d) zánikem právnické osoby, která je členem KABT,
e) ukončením činnosti KABT, zánikem KABT.
3.6.3. Čestné členství zaniká též odejmutím, o kterém rozhoduje členská schůze KABT na základě
odůvodněného návrhu Výboru nebo alespoň 10% všech členů KABT. K zániku členství dojde
dnem doručení písemného rozhodnutí členské schůze o odejmutí čestného členství
dotyčnému členovi.
3.6.4. Podmínky pro vyloučení člena z KABT jsou upraveny v článku 3.8. těchto stanov.
3.6.5. Členství zaniká od počátku v případě dodatečného zjištění nesplnění podmínek pro vznik
členství platných v době vzniku členství anebo zjištění, že člen uvedl podvodné údaje
v přihlášce do KABT.
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Pozastavení členství v KABT
3.7.1. Výbor může pozastavit členství v KABT pro hrubé porušení členských povinností nebo
povinností stanovených řády ČMKU, ČMKJ nebo FCI a dále v případech, kdy člen KABT porušil
své členské povinnosti nebo jedná proti zájmům a poslání KABT, přestože na toto porušení/
jednání byl písemně upozorněn.
3.7.2. Za hrubé porušení se vždy považuje organizace nebo realizace zápasů psů se psy nebo zápasů
psů s jinými zvířaty, prokázané falšování úředních listin souvisejících s činností klubu, chov
psů bez průkazu původu apod.
3.7.3. Po dobu pozastavení členství nemůže tato osoba vykonávat svá práva v KABT (např. žádat o
krycí list, uchovnit psy, zapsat štěňata do plemenné knihy apod.)
3.7.4. Pozastavení členství v KABT trvá do nejbližšího zasedání členské schůze, která rozhodne
většinou hlasů přítomných členů tak, že
a) pozastavené členství zruší, nebo
b) rozhodne o vyloučení člena z KABT, nebo
c) rozhodne o jiném způsobu pokárání člena.

Vyloučení člena z KABT
3.8.1. Člen může být na návrh z KABT v případě závažného porušení členských povinností nebo
závažného porušení povinností stanovených řády ČMKU, ČMKJ nebo FCI vyloučen v případě,
že ani po výzvě nezjednal v přiměřené lhůtě nápravu. Výzva se nevyžaduje v případě, kdy
nelze porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li KABT zvlášť závažnou újmu. Členství
zaniklé vyloučením může opět vzniknout nejdříve po uplynutí dvou let od nabytí právní moci
rozhodnutí o vyloučení.
3.8.2. O vyloučení člena z KABT rozhoduje na návrh dozorčí rady nebo kteréhokoli člena KABT
adresovaný předsedovi výboru KABT členská schůze. Návrh na vyloučení člena z KABT musí
být písemný a musí obsahovat
a) jméno a příjmení člena KABT, proti němuž návrh směřuje,
b) popis skutečností, pro které se vyloučení člena z KABT navrhuje,
c) uvedení konkrétní povinnosti, které předpisy byly dle navrhovatele porušeny,
d) označení důkazů, o které se návrh opírá,
e) jméno a příjmení člena, který návrh podává, datum a jeho podpis.
K návrhu, který neobsahuje veškeré náležitosti, se nepřihlíží.
3.8.3. Předseda výboru KABT informuje o doručeném návrhu výbor. Výbor vyrozumí osobu, jejíž
vyloučení z KABT bylo navrženo a vyzve ji, aby se k podanému návrhu písemně vyjádřila a
předložila důkazy na svou obhajobu. Výbor je též oprávněn provést potřebná šetření za
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účelem opatření důkazů či zjištění dalších skutečností, které z návrhu přímo nebo
v potřebném rozsahu nevyplývají.
3.8.4. Výbor zařadí návrh na vyloučení člena z KABT na program nejbližšího zasedání členské
schůze.
3.8.5. V případě, že z okolností případu popsaného v návrhu na vyloučení člena z KABT vyplývá
některá z podmínek uvedených v článku 3.7.1. těchto stanov, je výbor oprávněn pozastavit
členovi členství v KABT.
3.8.6. V rámci zasedání členské schůze se přednese návrh na vyloučení člena z KABT, jeho
odůvodnění, případně výbor sdělí výsledky svého šetření, pokud bylo provedeno. V případě,
že se osoba, vůči níž návrh na vyloučení z KABT, zasedání členské schůze osobně zúčastní, má
právo se vyjádřit.
3.8.7. Členská schůze o podaném návrhu na vyloučení člena z KABT většinou hlasů přítomných
členů
a) návrh zamítne v případě, že dospěje k závěru, že k závažnému porušení členských
povinností nebo k závažnému porušení předpisů nedošlo, nebo že nebylo prokázáno,
přičemž případné pozastavení členství tím končí, nebo
b) řízení o návrhu na vyloučení člena z KABT zastaví, jestliže je šetřený skutek promlčen
nebo navrhovatel vzal svůj návrh zpět, nebo osoba zemřela nebo v téže věci již bylo
rozhodnuto, přičemž případné pozastavení členství tím končí, nebo
c) řízení o návrhu na vyloučení člena z KABT přeruší, zaniklo-li členství osoby, o jejímž
vyloučení se rozhoduje, v KABT, nejdéle však na dobu 5 let, nebo jestliže pro týž skutek
bylo zahájeno řízení pro přestupek nebo trestní stíhání, přičemž pozastavení členství
pokračuje, nebo
d)

rozhodne o vyloučení člena, nebo

e) rozhodne o jiném způsobu pokárání člena než je vyloučení (např. udělení napomenutí,
zákaz účasti na výstavách KABT až na dobu jednoho roku, pozastavení nebo omezení
chovatelské činnosti až na dobu 5 let).
3.8.8. Rozhodnutí členské schůze je konečným rozhodnutím spolku. Písemné vyhotovení a doručení
tohoto rozhodnutí osobě, vůči níž byl návrh na vyloučení z KABT podán, a navrhovateli zajistí
výbor ve lhůtě 30 dní od rozhodnutí členské schůze.
3.8.9. Provinění proti předpisům KABT, ČMKU, ČMKJ, FCI se promlčí po uplynutí tří let od okamžiku,
kdy se jej osoba dopustila. Promlčecí doba se staví dnem podání návrhu na vyloučení člena
z KABT a do doby rozhodnutí členskou schůzí neběží.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
Pravidla chování členů

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.| sídlo: Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4| IČO: 66002630| OR: L 575 vedená u Městského soudu v
Praze| www.bulterierclub.com

Stránka 9 z 22

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.
STANOVY

.
4.1.1. Vznikem členství v KABT vzniká povinnost člena dodržovat tyto stanovy a další vnitřní řády a
pravidla KABT, jakož i řády ČMKU, ČMKJ a FCI a právní předpisy vztahující se k chovu a držení
společenských zvířat.
4.1.2. Člen KABT ve vztahu ke KABT a v záležitostech týkajících se KABT a plemen BT a MBT jedná
korektně, slušně a poctivě, respektuje oprávněné zájmy KABT a zdrží se jednání, kterým by
mohl poškodit dobré jméno KABT.
4.1.3. Člen KABT jedná tak, aby nenarušoval důvěru veřejnosti k plemeni BT a MBT.
4.1.4. Člen KABT usiluje o zachování přátelských a korektních vztahů s ostatními členy KABT,
komunikuje s ostatními členy slušně a bez vulgarismů.
4.1.5. Člen KABT se na výstavách chová tak, aby svým vystupováním důstojně reprezentoval
plemena BT a MBT a KABT.
4.1.6. Chovatel plemen BT a MBT, ani majitel chovných krycích jedinců netoleruje chov štěňat bez
průkazu původu.

Práva členů KABT
4.2.1. Člen KABT má právo
a) zúčastnit se zasedání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
s výjimkami uvedenými v oddíle 3.2. těchto stanov pro jednotlivé druhy členství,
b) volit členy orgánů KABT, odvolávat členy orgánů KABT; to neplatí pro členy nováčky a
juniory,
c) být volen do orgánů KABT; to neplatí pro členy nováčky a členy juniory,
d) hlasovat o podmínkách chovnosti plemen BT a MBT nebo o jejich změně; to neplatí pro
členy juniory a členy nováčky, kteří neodchovali minimálně 3 vrhy plemene BT nebo MBT
(nebo kombinace),
e) být informován o činnosti KABT a jeho orgánů, obdržet aktuální informace o chovu
plemen BT a MBT,
f)

předkládat návrhy, podněty, připomínky a stížnosti orgánům KABT, být informován o
jejich řešení a žádat příslušná vysvětlení,

g) využívat poradenství ve věci chovu,
h) podílet se na praktické činnosti KABT, zúčastňovat se akcí pořádaných KABT, přispívat do
ročenky nebo zpravodaje apod.,
i)

získávat slevu z poplatků podle Platebního řádu,

j)

na zveřejnění svého psa a svých vrhů v genealogii na internetových stránkách KABT,
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k) svolat mimořádnou členskou schůzi za podmínek uvedených ve stanovách; to neplatí pro
členy juniory,
l)

nahlížet do zápisů ze zasedání orgánů KABT v souladu s Jednacím řádem,

m) navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu KABT pro jeho rozpor se
zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů KABT.
4.2.2. Člen KABT nesmí být ze strany KABT bezdůvodně zvýhodňován ani znevýhodňován.

Povinnosti členů KABT
4.3.1. Člen KABT má povinnost
a) dodržovat tyto stanovy a ostatní vnitřní předpisy KABT,
b) seznámit se a dodržovat přepisy ČMKU, ČMKJ a Mezinárodní kynologické federace FCI,
c) dodržovat smlouvu o spolupráci s KCHMPP (týká se plemene MBT),
d) dodržovat obecně závazné právní předpisy na ochranu zvířat proti týrání a předpisy o
ochraně životního prostředí,
e) hájit zájmy KABT jako celku, dodržovat uzavřené vnitřní dohody a zdržet se jednání
v rozporu s oprávněnými zájmy KABT,
f)

dodržovat platební kázeň,

g) oznámit matrikáři KABT změny údajů, které se uvádějí na formuláři přihlášky, a to bez
zbytečného odkladu,
h) poskytovat orgánům KABT informace a dokumenty, které si vyžádají, mají-li na ně právní
nárok,
i)

5.

spolupracovat s orgány KABT a upozorňovat je na skutečnosti, které by mohly mít za
následek vznik škody na majetku nebo jinou újmu KABT.

ORGÁNY KABT
Obecná ujednání

5.1.1. Orgány KABT jsou:
a) členská schůze
b) volené orgány:
I.

Výbor

II.

Dozorčí rada.
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5.1.2. Funkční období volených orgánů KABT je pětileté. Členové volených orgánů mohou být voleni
opětovně.
5.1.3. Funkce ve volené orgánu KABT je čestná, tzn. není placená.
5.1.4. Vzniknou-li v přímé souvislosti s výkonem funkce členovi voleného orgánu KABT náklady, jsou
mu nahrazeny z rozpočtu KABT podle obecně závazných právních předpisů.
5.1.5. Člen voleného orgánu KABT musí být osobou bezúhonnou, zletilou a plně svéprávnou.
Členem voleného orgánu KABT může být pouze řádný nebo čestný člen KABT.
5.1.6. Podrobnosti o jednání orgánů klubu stanoví Jednací řád.

Neslučitelnost funkcí
5.2.1. Člen výboru nemůže být zároveň členem dozorčí rady.

Zánik funkce člena voleného orgánu KABT
5.3.1. Funkce člena voleného orgánu zaniká
a) dnem řádných voleb do volených orgánů KABT,
b) zánikem členství v KABT,
c) odstoupením z funkce,
d) odvoláním z funkce členskou schůzí,
e) právní mocí rozhodnutím soudu, kterým byl člen odsouzen k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody,
f)

právní mocí rozhodnutím soudu o omezení svéprávnosti člena voleného orgánu.

5.3.2. Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit. Odstoupení je povinen oznámit
písemně orgánu, jehož je členem, nebo prohlášením učiněným osobně na zasedání členské
schůze. Toto prohlášení musí být zaznamenáno v zápise z členské schůze. Funkce
odstoupivšího člena voleného orgánu zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení
nebo od prohlášení na zasedání členské schůze. Odstoupení z funkce nelze vzít zpět, bylo-li již
doručeno/učiněno příslušnému orgánu.
5.3.3. Člen voleného orgánu KABT může být na návrh kteréhokoli člena KABT členskou schůzí
z funkce odvolán, pokud
a) nemůže vykonávat svoji funkci déle než 3 měsíce, nebo
b) opakovaně neplní své úkoly ve smyslu těchto stanov a ostatních předpisů KABT, nebo
c) jedná v rozporu s předpisy KABT, či v rozporu s jinými nadřazenými předpisy (ČMKU,
ČMKJ, FCI) či obecně závaznými předpisy ČR.
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Funkce odvolaného člena zaniká dnem doručení písemného rozhodnutí členské schůze o
odvolání odvolanému členovi orgánu, které vyhotoví výbor.
5.3.4. Bývalí členové voleného orgánu, jejichž funkce zanikla, jsou povinni vydat nejpozději do 14
dní ode dne zániku funkce veškeré dokumenty související s výkonem funkcí předsedovi nebo
místopředsedovi KABT.
5.3.5. V případě zániku funkce člena voleného orgánu podle článku 5.3.1. b) až f) se jeho funkce
ujímá člen, který obdržel v příslušných volbách následující nejvyšší počet hlasů. Pokud není
k dispozici člen s následujícím nejvyšším počtem hlasů, může volený orgán přistoupit ke
kooptaci dle článku 5.3.6 těchto stanov, neklesl-li počet členů daného orgánu pod polovinu a
zároveň jde-li o funkci člena, který není volen přímou volbou. Jde-li o člena, který je volen
přímou volbou, zbývající členové Výboru jsou povinni svolat mimořádnou volební členskou
schůzi.
5.3.6. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat zastupující
členy s mandátem do nejbližšího zasedání členské schůze. Kooptovaný člen má práva a
povinnosti řádně zvoleného člena voleného orgánu. Kooptací nelze nahradit funkcionáře,
který je podle těchto stanov volen přímou volbou. Navrhnout zastupujícího člena je oprávněn
kterýkoli ze zbývajících členů voleného orgánu, jehož počet má být kooptací doplněn. O
kooptaci zastupujícího člena voleného orgánu rozhodují zbývající členové voleného orgánu
nadpoloviční většinou zbývajících členů voleného orgánu, jehož počet členů má být kooptací
doplněn. Na nejbližším zasedání členské schůze se konají doplňující volby člena voleného
orgánu. Kooptovaný člen se stává automaticky kandidátem do doplňujících voleb s tím, že
kandidovat v těchto volbách může též kterýkoli jiný řádný či čestný člen KABT.
5.3.7. Klesl-li v průběhu funkčního období počet členů voleného orgánu pod polovinu nebo pod
minimální stanovený počet pro daný volený orgán KABT, jsou zbývající členové daného
voleného orgánu povinni svolat mimořádnou volební členskou schůzi do třiceti dnů ode dne,
kdy došlo k poklesu členů voleného orgánu; jinak může svolat mimořádnou volební členskou
schůzi na náklady KABT kterýkoli člen KABT s výjimkou člena-juniora.
5.3.8. Člen, který byl zvolen v souladu s článkem 5.3.6. stanov na nejbližším zasedání členské schůze
v doplňujících volbách, vykonává funkci do konce funkčního období dosavadního člena,
kterého v daném orgánu nahradil.

6.

ČLENSKÁ SCHŮZE
Působnost členské schůze

6.1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem KABT a je tvořena shromážděním všech členů KABT.
6.1.2. Členská schůze rozhoduje o zásadních věcech týkajících se KABT. Do její působnosti patří
záležitosti, které nejsou svěřeny jinému orgánu KABT, a záležitosti, které si členská schůze
vyhradí, i kdyby jinak byly ve výlučné působnosti jiného orgánu KABT.
6.1.3. Do výlučné působnosti členské schůze patří
a) projednání a schválení stanov a dalších vnitřních předpisů KABT při respektování výjimek
z hlasování dle druhu členství,
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b) volba členů volených orgánů KABT a jejich odvolání; neplatí pro členy juniory a členy
nováčky,
c) projednání a schválení zpráv o činnosti volených orgánů KABT,
d) projednání výsledků hospodaření a jeho schválení,
e) určování výše členských příspěvků a jejich splatnosti,
f)

schvalování plánu realizace zásadních úkolů KABT na další období,

g) ukládání úkolů voleným orgánům KABT a jejich jednotlivým členům,
h) udělování a odjímání čestného členství v KABT,
i)

rozhodování o návrzích členů,

j)

rozhodování o návrzích na vyloučení člena z KABT,

k) rozhodování podle článku 3.7.4. těchto stanov.
6.1.4. Členská schůze rozhoduje jako odvolací orgán o odvoláních proti rozhodnutí výboru a
v případě stížností členů KABT. Rozhodnutí členské schůze v této věci je závazné pro všechny
orgány KABT.

Svolání členské schůze
6.2.1. Pravidla pro svolání členské schůze upravuje Jednací řád KABT.

Usnášeníschopnost členské schůze
6.3.1. Členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet členů KABT, kteří se jejího
zasedání účastní; výjimku tvoří zasedání členské schůze svolané za účelem ukončení činnosti
KABT.

Mimořádné zasedání členské schůze
6.4.1. Mimořádné zasedání členské schůze se svolává v mimořádných a naléhavých případech,
které nesnesou odkladu.
6.4.2. Výbor může svolat zasedání mimořádné členské schůze z vlastního podnětu.
6.4.3. Výbor je povinen svolat zasedání mimořádné členské schůze nejpozději do třiceti dnů od
a) obdržení písemného podnětu nejméně jedné třetiny všech členů KABT,
b) obdržení žádosti dozorčí rady.
6.4.4. Nesvolá-li Výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo
podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady KABT sám.
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6.4.5. Program zasedání uvedený v pozvánce na mimořádné zasedání členské schůze nelze
v průběhu zasedání měnit.

Pravidla hlasování a průběh zasedání členské schůze
6.5.1. Hlasování je zásadně veřejné. Hlasování je tajné, požádá-li o to výbor nebo alespoň jedna
třetina členů účastnících se členské schůze. Tajná je dále volba členů orgánů KABT a jejich
odvolání.
6.5.2. Záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání členské schůze v pozvánce, může být
rozhodnuta jen za účasti a se souhlasem všech členů KABT oprávněných o ní hlasovat.
6.5.3. Členská schůze rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny členů přítomných v době usnášení, kteří
jsou o dané věci oprávněni dle těchto stanov hlasovat. Každý člen má jeden hlas a hlasy členů
jsou si rovny; výjimky z možnosti hlasovat podle typu členství dle těchto stanov jsou tím
nedotčeny.
6.5.4. Člen KABT hlasuje osobně nebo na základě plné moci. Plnou moc může člen KABT udělit
pouze jinému členovi KABT. Zmocněnec může být zplnomocněn maximálně třemi členy KABT.
Plnou moc nelze udělit členu juniorovi. Zastoupení musí zplnomocněný člen KABT doložit při
prezenci platným originálem plné moci na tiskopisu plné moci, který je ke stažení na
internetových stránkách KABT, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. K plným mocem,
které nesplňují stanovené náležitosti, se nepřihlíží.
6.5.5. Zmocněnec může zmocnitele zastupovat a hlasovat pouze v rozsahu oprávnění zmocnitele
dle typu jeho členství. Zplnomocněný člen KABT sám za sebe hlasuje v rozsahu svých
vlastních oprávnění dle typu svého vlastního členství.
6.5.6. Ostatní pravidla a podrobnosti zasedání členské schůze upravuje Jednací řád.

7.

VÝBOR
Složení výboru

7.1.1. Výbor je kolektivním statuárním a výkonným orgánem KABT, který řídí činnost KABT a skládá
se z minimálně 5, maximálně 9 členů. Výbor je složen z
a) předsedy výboru,
b) místopředsedy výboru,
c) ostatních členů výboru.
7.1.2. Předseda, místopředseda výboru KABT jsou voleni přímo členskou schůzí do svých funkcí.
7.1.3. Členové výboru si ze svých řad zvolí osobu, která bude vykonávat funkci poradce chovu,
matrikáře a ekonoma. Souběh funkcí ani souběh s funkcí předsedy či místopředsedy výboru
KABT není vyloučen.
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7.1.4. Členem výboru KABT může být pouze řádný člen KABT, který není současně členem dozorčí
rady, ani není rodinným příslušníkem nebo osobou žijící ve společné domácnosti s členem
dozorčí rady.

Působnost výboru
7.2.1. Výbor řídí činnost KABT, projednává a rozhoduje všechny záležitosti KABT, pokud nespadají
do výlučné působnosti jiného orgánu KABT anebo si je nevyhradila členská schůze. V období
mezi zasedáními členské schůze řídí činnost KABT.
7.2.2. Výbor zejména
a) připravuje a svolává zasedání členské schůze KABT.
b) organizuje výstavy pořádané KABT, případně jiné akce KABT.
c) vydává kalendář výstav a jiných akcí pořádaných KABT.
d) vypracovává zprávu o činnosti KABT, vyúčtování a účetní závěrku za příslušný rok.
e) zajišťuje vedení evidence majetku a účetnictví.
f)

zabezpečuje vyrovnané hospodaření KABT.

g) jmenuje matrikáře, zajišťuje agendu členské základny, vede seznam členů.
h) jmenuje poradce chovu, zajišťuje chovatelskou agendu, zpracovává koncepci chovu
plemen BT a MBT a jejich statistiky.
i)

zajišťuje poradenskou, publikační činnost, vydává ročenku.

j)

komunikuje s jinými kynologickými organizacemi v ČR a zahraničí a upevňuje s nimi dobré
vztahy.

k) dohlíží na dodržování předpisů členy KABT.
l)

vybírá a schvaluje čekatele na rozhodčí pro posuzování exteriéru BT/MBT.

m) navrhuje rozhodčí pro posuzování exteriéru na oblastní, národní, klubové a mezinárodní
výstavy.
n) může zřizovat odborné komise a jmenovat jejich členy z řad členů KABT.
o) předkládá dozorčí radě dvakrát ročně ke kontrole výpisy z elektronického bankovnictví za
uplynulé období.
p) vede na internetových stránkách KABT genealogii plemen BT a MBT.
q) je oprávněn pozastavit členství v KABT dle článku 3.7. těchto stanov.
7.2.3. Výbor jako orgán prvního stupně rozhoduje
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a) o stížnostech členů KABT,
b) o sporných otázkách chovatelské agendy, a to na podnět poradce chovu.

Předseda výboru
7.3.1. Předseda výboru řídí činnost KABT a jeho výboru a jedná jejich jménem ve všech věcech; má
podpisové právo k účtu KABT. Komunikuje jménem KABT, účastní se akcí pořádaných vyššími
kynologickými orgány, kynologickými kluby a svazy, a dalších akcí zaměřených na propagaci
plemene BT/MBT; tuto svou působnost může podle okolností delegovat na členy výboru,
popř. na jiný volený orgán KABT i na jeho řadové členy.

Místopředseda výboru
7.4.1. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Z pověření předsedy výboru
jej zastupuje v rozsahu pověření.
7.4.2. Má podpisové právo k účtu KABT.
7.4.3. Vykonává další činnosti svěřené mu v těchto stanovách nebo jiných interních předpisech
KABT.

Matrikář
7.5.1. Matrikář vede evidenci v seznamu členů KABT.
7.5.2. Matrikář provádí kontrolu přihlášek do KABT.
7.5.3. Matrikář provádí další činnosti jemu svěřené v těchto stanovách nebo jiných interních
předpisech KABT.

Ekonom výboru
7.6.1. Ekonom jako pokladník KABT odpovídá za efektivní hospodaření. Má podpisové právo k účtu
KABT.
7.6.2. Ekonom vypracovává jednou ročně zprávu ekonoma o hospodaření za uplynulý rok.

Poradce chovu
7.7.1. Činnost poradce chovu je upravena v Organizačním řádu KABT.

8.

DOZORČÍ RADA
Obecná ustanovení

8.1.1. Dozorčí rada provádí vnitřní kontrolu činnosti KABT, zejména dohlíží, jsou-li jeho záležitosti
řádně vedeny a vykonává-li svou činnost v souladu s právními předpisy, s dokumenty vyšších
kynologických orgánů a s vnitřními předpisy KABT.
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8.1.2. Dozorčí rada je tříčlenná. Její členy volí a odvolává členská schůze. Předsedu dozorčí rady volí
a odvolávají její členové ze svého středu.
8.1.3. Členem dozorčí rady může být pouze řádný člen KABT, který současně není členem výboru
ani není rodinným příslušníkem nebo osobou žijící ve společné domácnosti s členem výboru
8.1.4. Klesne-li počet členů dozorčí rady maximálně o jednoho člena a hrozí-li nebezpečí z prodlení,
může být počet členů doplněn kooptací. Takové doplnění počtu členů platí pouze do
nejbližšího zasedání členské schůze.
8.1.5. Dozorčí rada je odpovědná členské schůzi a o své činnosti jí předkládá pravidelné zprávy.
8.1.6. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně, za svolání zasedání a kontrolní činnost odpovídá
předseda dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se může konat elektronicky na dálku.
8.1.7. Hlasování dozorčí rady je platné, pokud hlasovali alespoň dva členové dozorčí rady. Každý
hlas má stejnou váhu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

Působnost dozorčí rady
8.2.1. Do působnosti dozorčí rady patří zejména
a) kontrola dodržování přepisů KABT, ČMKU, ČMKJ a FCI a šetření podnětů o podezření na
jejich porušení,
b) kontrola plnění úkolů uložených členskou schůzí,
c) kontrola činnosti KABT a revize hospodaření,
d) kontrola evidence majetku a účetnictví a kontrola souladu s agendou členské základny a
chovatelskou agendou,
e) vypracování zpráv dozorčí rady a jejich předložení členské schůzi.
8.2.2. Zjistí-li dozorčí rada nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a ve své
zprávě členskou schůzi; zároveň navrhne, jaká se mají přijmout opatření.
8.2.3. Dozorčí rada může na dobu nezbytně nutnou pozastavit výkon takového rozhodnutí či
usnesení orgánů KABT, které je v rozporu s právními předpisy, s dokumenty vyšších
kynologických orgánů anebo odporuje stanovám anebo dalším vnitřním předpisům KABT a
hrozí-li nebezpečí z prodlení. Podmínkou je, aby rozhodnutí dozorčí rady bylo přijato všemi
jejími členy.
8.2.4. Předseda dozorčí rady může v rozsahu její působnosti nahlížet do všech dokladů KABT a
vyžadovat vysvětlení od jednotlivých funkcionářů i členů KABT k prověřovaným
skutečnostem.
8.2.5.

Členové dozorčí rady se mohou účastnit zasedání výboru, vznášet návrhy a připomínky
k projednávaným záležitostem.

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.| sídlo: Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4| IČO: 66002630| OR: L 575 vedená u Městského soudu v
Praze| www.bulterierclub.com

Stránka 18 z 22

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.
STANOVY

.
8.2.6. Dozorčí rada může vytvářet, jako své pomocné orgány, pracovní skupiny z členů KABT.
V případě potřeby může požádat o součinnost také odbornou komisi zřízenou výborem nebo
poradcem výboru. Dozorčí rada se může obrátit na nezávislého auditora, v takovém případě
musí předem projednat s výborem finanční stránku věci.

9.

MAJETEK A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ KABT

9.1.1. KABT hospodaří podle obecně závazných zásad hospodaření, v souladu se zákonem o
účetnictví a dalšími. Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.
9.1.2. Veškerý movitý i nemovitý majetek získaný KABT je v jeho vlastnictví a jeho správu zajišťuje
výbor. Osobou zodpovědnou za vedení účetnictví je ekonom.
9.1.3. Na hospodaření KABT dohlíží dozorčí rada.
9.1.4. Dispoziční právo s majetkem KABT a s finančními prostředky na účtu KABT má předseda,
místopředseda a ekonom.
9.1.5. Výbor předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření za předchozí období.
9.1.6. Hospodaření tvoří oddělené příjmy a výdaje KABT.
9.1.7. Výnosy z činnosti KABT mohou být použity pouze pro činnost a správu KABT v souladu
s příslušnými právními předpisy, s těmito stanovami nebo na základě rozhodnutí členské
schůze. Prostředky KABT nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob, to platí i pro členy KABT.
9.1.8. Za své závazky ručí KABT celým svým majetkem. Hospodaření KABT tvoří oddělené příjmy a
výdaje. Členové KABT neručí za případné dluhy KABT.
9.1.9. Majetek KABT tvoří soubor finančních prostředků na bankovním účtu KABT, v pokladně KABT,
movitých a nemovitých věcí, práv a ocenitelných hodnot a je vytvářený z příjmů KABT.
9.1.10. Příjmy KABT tvoří zejména členské příspěvky, poplatky za služby členům KABT dle Platebního
řádu, poplatky za služby nečlenům KABT dle Platebního řádu, pokuty dle vnitřních předpisů
KABT, příjmy z hospodaření s finančními prostředky, příjmy z výstav a soutěží, sponzorské
příspěvky, dary a jiné příjmy z činnosti KABT.
9.1.11. Výdaje KABT tvoří zejména poplatky plynoucí z členství v ČMKU, náklady spojené s činností
orgánů KABT, náklady spojené s konáním Výstav, klubových akcí a schůzí, výdaje na
propagační, osvětovou a jinou obdobnou činnost, výdaje na provoz internetových stránek
KABT a genealogie, na vydávání ročenky či jiného zpravodaje, náklady na dotace (např.
zdravotních testů, tábory s výcvikem, dary rozhodčím na klubových akcích) a jiné výdaje
související s činností KABT v souladu s těmito stanovami nebo schválené členskou schůzí
KABT.
9.1.12. Každý člen KABT a jeho voleného orgánu odpovídá za škodu, kterou způsobil KABT porušením
právní povinnosti. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy.
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10. KLUBOVÁ ROČENKA A KLUBOVÝ ZNAK
Klubová ročenka
10.1.1. Výbor vydává jednou ročně ročenku, ve které informuje členy KABT o dění v KABT, např. o
pořádaných akcích, výstavách a jejich výsledcích, o statistikách plemene BT a MBT, zveřejňuje
případné články orgánů KABT nebo zaslané členy KABT, případnou inzerci apod.
10.1.2. Ročenka je vydávána pouze elektronicky a členům rozeslána e-mailem a dále je zveřejněna ke
stažení na internetových stránkách KABT.
10.1.3. Výbor může zřídit za účelem vypracování ročenky redakční radu. Členem redakční rady může
být kterýkoli člen KABT, který s členstvím v redakční radě souhlasí.
10.1.4. Termín uzávěrky pro přijímání příspěvků do ročenky od členů KABT, případně pro inzerci, je
zveřejněn na internetových stránkách KABT.

Klubový znak
10.2.1. Znak KABT lze bez omezení používat na oficiálních materiálech KABT písemných, na
korespondenci externí i interní, na webu KABT, na předmětech materiální povahy (poháry,
dárkové, reklamní apod.).
10.2.2. Znak KABT lze použít na písemných materiálech, reklamních a dárkových předmětech
pocházejících od členů KABT a sponzorů a vyrobených pro použití na výstavách a jiných
akcích pořádaných KABT.
10.2.3. Členové KABT mají právo používat znak KABT na svých internetových stránkách, vizitkách
nebo propagačních materiálech chovatelské stanice se zjevným označením, že se jedná o
člena KABT, nikoli o KABT.
10.2.4. Znak KABT pro jiné účely lze použít pouze po předchozím schválení výborem. V žádosti musí
žadatel uvést důvody pro použití znaku a popis akce či jiné aktivity, pro kterou má znak být
použit.

11. UKONČENÍ ČINNOSTI KABT
11.1.1. KABT může zrušit soud na návrh osoby, která má na tom oprávněný zájem nebo bez návrhu
z důvodů stanovených zákonem. O ukončení činnosti KABT může také rozhodnout členská
schůze svolaná pouze k tomuto účelu; její usnášeníschopnost se řídí zákonem.
11.1.2. Likvidace KABT se řídí zákonem.
11.1.3. Nerozhodne-li členská schůze svolaná podle odstavce 1 jinak, likvidátor rozdělí likvidační
zůstatek rovným dílem mezi řádné a čestné členy KABT, jejichž členství nezaniklo ke dni
konání zasedání členské schůze svolané podle odstavce 1.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy KABT.
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12.1.2. Stanovy jsou základní předpis KABT. Všechna ustanovení jiných předpisů KABT, které jsou
v rozporu se stanovami, jsou neplatné.
12.1.3. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny těmito stanovami nebo ostatními předpisy KABT,
se řídí obecně závaznými předpisy ČR.
12.1.4. Přijetí těchto stanov nemá za důsledek změnu řádného volebního období ani zkrácení
volebního období orgánů KABT, které byly zvolené před přijetím těchto stanov.
12.1.5. Tyto stanovy mají jednu přílohu – grafické znázornění znaku KABT.
12.1.6. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 9. 10. 2022 konanou v Choceradech a
účinnosti nabývají dne 1. 12. 2022. Účinností těchto stanov se v plném rozsahu ruší a
nahrazují doposud platné stanovy včetně případných změn a dodatků, které byly přijaté od
vzniku KABT.
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PŘÍLOHA Č. 1 – KLUBOVÝ ZNAK

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.| sídlo: Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4| IČO: 66002630| OR: L 575 vedená u Městského soudu v
Praze| www.bulterierclub.com

Stránka 22 z 22

