
Vážení, 
 
seznámili jsme se s návrhem stanov, jednacího řádu a platebního řádu, které mají být 
projednány na nadcházející členské schůzi.  
Po jejich prostudování předkládáme následující pozměňovací návrh:  
 
Je-li v textu použit výraz „předkládané znění“, pak mají autoři tohoto pozměňující návrhu na 
mysli návrh předložený výborem ke schválení. Za „navrhované znění“ pak autoři tohoto 
pozměňujícího návrhu považují jimi upravenou verzi verze předkládané. 
 
 
Stanovy: 
 
Předkládaný návrh stanov nově rozlišuje různé druhy členství, kdy juniorské členství je 
upraveno již ve stávajícím znění stanov. 
Vzhledem ke skutečnosti, že předkládaný návrh na rozlišování druhu členství zasahuje do práv 
všech stávajících členů, poukazujeme na ustanovení § 220 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) ze kterého vplývá, že omezit práva nebo 
rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen za podmínek určených předem 
ve stanovách, jinak se souhlasem většiny dotčených členů. Vzhledem ke skutečnosti, že změna 
se dotýká všech stávajících členů, měla by o takové skutečnosti rozhodovat většina všech 
členů. 
 
Čl. 3.2.1. navrhované znění:  
KABT má tyto druhy členství: 

a) řádné, 
b) juniorské 
c) čestné. 

 
Čl. 3.2.2. navrhované znění: 
Řádným členem KABT se může stát fyzická osoba starší 18 let, jakož i právnická osoba. 
 
Čl. 3.2.3. navrhované znění: Předkládané znění upravuje vznik tzv. nováčkovského členství. 
S ohledem na výše uvedené tedy navrhujeme zrušení tohoto ustanovení. 
Se zrušuje 
 
Čl. 3.2.4. navrhované znění: Reflektuje změnu v členstvích, tedy že po dovršení 18 let se junior 
stává řádným členem 
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 řádné s tím, že rozdíl ve výši členského příspěvku 
v daném roce nedoplácí. 
 
Čl. 3.2.6 navrhované znění: Možnost právnické osoby být členem je uvedena v navrhovaném 
znění čl. 3.2.2. Předkládané znění zmiňuje nováčkovské členství, k čemuž se vyjadřujeme výše.  



Se zrušuje 
 
3.6.1. navrhované znění: Navrhujeme, aby v souladu se zákonem byla činěna výzva v případě 
neuhrazení poplatku 
Členství v KABT zaniká k 1. březnu následujícího kalendářního roku, pokud člen neuhradí 
členský příspěvek ani na podkladě výzvy KABT k zaplacení se stanovením dodatečné 14 
(čtrnácti) denní lhůty k úhradě.  
 
3.7.navrhované znění: Důvody pozastavení členství jsou v předkládaném návrhu v rozporu 
s dobrými mravy. Dle předkládaného návrhu může výbor pozastavit členství i v případě, kdy 
člen jedná proti zájmům a poslání KABT, nicméně nikde není definováno, co se rozumí zájmy 
klubu (stanovy hovoří pouze o poslání). Z předkládaného návrhu tak není zřejmé, co se 
takovým jednáním rozumí. Je třeba konstatovat, že rozhodnutím o pozastavení členství a s tím 
dle odst. 3.7.3 předkládaného návrhu nemožnosti vykonávaní práv, představuje riziko 
zapříčinění vzniku škod na straně člena, jemuž bude členství pozastaveno. Toto ustanovení 
znamená zásah do práv veškerých stávajících členů, a proto je nezbytné postupovat v souladu 
s. ustanovením § 220 odst. 2 OZ.  
Dodržování členských povinností chápeme jako zásadní pro řádné fungování klubu jako celku. 
Stejně tak vnímáme nezbytnost postupovat v souladu s prvními předpisy a vyvarovat se 
jednání, kterým by v konečném důsledku mohla klubu vzniknout škoda, kterou by člen mohl 
v souladu se zákonem požadovat. 
 
Se zrušuje 
 
 
3.8.1. navrhované znění: Ustanovení týkající se vyloučení člena by mělo tak, jak uvádí občanský 
zákoník, zmiňovat případy závažného porušení povinností, a nikoliv porušení jako takového, 
tak jak je v uvedeno v předkládaném návrhu. 
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, 
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.   
 
 
3.8.5. navrhované znění: S ohledem na výše uvedený komentář k pozastavení členství 
navrhujeme zrušení tohoto ustanovení. 
Se zrušuje 
 
 
3.8.7. navrhované znění: Navrhujeme doplnění „závažné porušení“ v souladu s komentářem 
k bodu 3.8.1., jakož i změnu reflektující komentář týkající se čl. 3.7., pozastavit či omezit  
chovatelskou činnost pak může jen ČMKÚ 
Členská schůze rozhodne o podaném návrhu na vyloučení člena z KABT většinou hlasů 
přítomných členů, kdy  



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, 
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, 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, nebo 

d) rozhodne o vyloučení člena, nebo 
e) rozhodne o jiném způsobu pokárání člena, než je vyloučení např. udělení napomenutí. 

 
Čl. 4.2.1. navrhované znění: Reflektuje změnu v členství 
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 juniory, 

c) být volen do orgánů KABT to neplatí pro členy juniory, 

d) hlasovat o podmínkách chovnosti plemen BT a MBT nebo o jejich změně to neplatí 
pro členy juniory, jako ž i pro členy, kteří nedochovali 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, 

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) navrhovat soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu KABT pro jeho rozpor 

se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů KABT. 
 
Čl. 5.1.2. navrhované znění: Navrhujeme zkrácení volebního období z 5 na 2 roky. 
Funkční období volených orgánů KABT je dva. Členové volených orgánů mohou být voleni 
opětovně. 
 
Čl. 5.1.3. navrhované znění: Navrhujeme symbolickou odměnu. 
Za výkon funkce předsedy, místopředsedy a poradce chovu náleží odměna ve výši 1.000,- Kč 
měsíčně. 
Výkon zbylých funkcí ve volených orgánech je bezúplatný. 
 
 



Čl. 5.3.8. navrhované znění: Předkládané znění je v rozporu s ust. 5.3.6., kde je uvedeno, že na 
nejbližším zasedání se konají volby. O volených členech by měli rozhodovat členové KABT, a 
proto by měl být člen, který nahradil ve funkci dosavadního člena na nejbližší ČLSCH volen.  
Člen, který nahradil ve funkci dosavadního člena, vykonává funkci do nejbližšího zasedání 
členské schůze. 
 
Čl. 6.1.3. navrhované znění: Navrhovaní znění reflektuje změnu v členství, zrušení pozastavení 
členství – viz komentáře výše. 
Do výlučné působnosti členské schůze patří 

a) projednání a schválení stanov a dalších vnitřních předpisů KABT při respektování 
výjimek hlasování dle druhu členství, 

b) volba členů volených orgánů KABT a jejich odvolání neplatí pro členy juniory, 
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 volených orgánům KABT a jejich jednotlivým členům, 
h) udělování a odjímání čestného členství KABT, 
i) rozhodování o návrzích členů, 
j) rozhodování o návrzích na vyloučení člena z KABT. 

 
 
Čl. 6.5.2. navrhované znění: navrhované znění ve své podstatě znamená nemožnost cokoliv 
projednat na schůzi nad rámec programu, nicméně taková skutečnost, tedy potřeba něco 
aktuálně projednat je více než pravděpodobná.  
O záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání členské schůze v pozvánce, může 
být rozhodováno jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů KABT. 
 
Čl. 6.5.4. navrhované znění: Členové by měli mít možnost předložit jakoukoliv plnou moc. 
Předkládaném znění je diskriminační. Taktéž omezení počtu zplnomocnění na maximálně tři se 
jeví jako velice omezující. Rozumíme, že záměrem je, aby nedocházelo k zneužívání udělování 
plných moci, ale jsme přesvědčeni, že toto lze docílit i jinak. 
Člen KABT hlasuje osobně na základě plné moci. Plnou moc může člen KABT udělit pouze 
jinému členovi KABT. Plnou moc nelze udělit členu juniorovi. Zastoupení musí zplnomocněný 
doložit při prezenci platným originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 
K plným mocem, které nesplňují stanovené náležitosti se nepřihlíží. 
 
Čl. 6.5.5. navrhované znění: Předkládané znění vychází z principu různých typů členství. 
Se zrušuje  
 
Čl. 7.1.1. navrhované znění: Navrhujeme snížení počtu výboru na 5 členů. 
Výbor je kolektivním statutárním a výkonným orgánem KABT, který řídí činnost KABT a skládá 
se 5 členů. Výbor je složen z 

a) předsedy výboru, 
b) místopředsedy výboru, 
c) poradce chovu, 
d) ostatních členů výboru. 



 
Čl. 7.1.2. navrhované znění: Dle našeho názoru by i poradce chovu měla volit členská schůze, 
tak jak tomu bylo i v minulosti.  
Předseda výboru, místopředseda výboru a poradce chovu KABT jsou do svých funkcí voleni 
přímo členskou schůzí. 
 
Čl. 7.1.3. navrhované znění: Navrhované znění reflektuje úpravu čl. 7.1.3, tedy že poradce 
chovu volí ČLSCH. 
Členové výboru si ze svých řad zvolí osobu, která bude vykonávat funkci matrikáře a ekonoma. 
Souběh funkcí ani souběh s funkcí předsedy, místopředsedy či poradce chovu není vyloučen. 
 
Čl. 7.2.2. navrhované znění: Reflektuje navrhované změně – volbu poradce chovu ČLSCH, a 
zrušení článku o pozastavení členství 
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) 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, přičemž 

členem takové komise nemůže být zároveň členem výboru či dozorčí rady, 
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. 

 
 
!!! Čl. 7.7.1. nebyl předložen organizační řád, na nějž článek odkazuje, v němž má být upravena 
činnost poradce chovu 
 
Jednací řád: 
 
Čl. 1.1.4. navrhované znění: V rámci toho, aby bylo transparentní, v jakých případech je možná 
změna pozvánky na poslední chvíli, navrhujeme níže uvedenou úpravu. V předkládaném znění 
věta první připouští změnu na poslední chvíli v odůvodněných případech. Věta druhá pak 
hovoří o možnosti změn jen v případě volby člena orgánu.  Z důvodu předejití rozdílných 
výkladů navrhujeme následující znění:  



Výbor může oznámit změnu pozvánky nejpozději pět (5) pracovních dnů přede dnem konání 
členské schůze v případě, že po zveřejnění řádné pozvánky dojde k dostoupení z funkce člena 
voleného orgánu KABT. Změna konání členské schůze může být oznámena též z důvodu vyšší 
moci. 
 
Čl. 1.2.3 navrhované znění: V předkládaném znění je překlep, který mění smysl ustanovení  
Návrh, který upravuje stanovy a návrh na odvolání člena voleného orgánu, musí být 
odůvodněn. 
 
Čl. 1.4.2. navrhované znění: navrhované znění ve své podstatě znamená nemožnost cokoliv 
projednat na schůzi nad rámec programu, nicméně taková skutečnost, tedy potřeba něco 
aktuálně projednat je více než pravděpodobná.  
O záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání členské schůze v pozvánce, může 
být rozhodováno jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů KABT. 
 
Čl. 1.4.4. navrhované znění: V poslední době sami zažíváme, že nastanou skutečnosti 
(karantény, nemoci apod.), které nám zabrání osobní účasti. Předkládané ustanovení 
znamená, že nebude-li přítomen navrhovatel, návrh nemusí být projednán. Navrhované znění 
znamená, že o návrhu bude ČLSCH jednat, ale samozřejmě jej nemusí schválit. 
Navrhovatel nebo osoba, která jej na členské schůzi zastupuje na základě řádné plné moci, 
přednese svůj návrh.  
 
Čl. 1.4.6. navrhované znění: Schůzi vede a řídí moderátor nicméně nemělo by být pouze na 
rozhodnutí moderátora, zda host na schůzi vystoupí či nikoliv. O tomto by měli rozhodovat 
členové účastnící se na ČLSCH. 
Zasedání členské schůze se může účastnit také nečlen, který byl oficiálně předem pozvaný jako 
host výborem KABT a jehož účast byla oznámena na pozvánce, a také nečlen, jehož přítomnost 
na zasedání schválila nadpoloviční většina přítomných na členské schůzi. 
 
Čl. 1.5.2. navrhované znění: Reflektuje návrh na změnu týkající se nováčkovského členství 
Členská schůze rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny členů přítomných v době usnášení, kteří 
jsou o dané věci oprávněni v souladu se stanovami hlasovat. Každý z členů má jeden hlas a 
hlasy členů jsou si rovny. 
 
Čl. 1.5.3. navrhované znění: Členové by měli mít možnost předložit jakoukoliv plnou moc. 
Předkládaném znění je diskriminační. Taktéž omezení počtu zplnomocnění na maximálně tři se 
jeví jako velice omezující. Rozumíme, že záměrem je, aby nedocházelo k zneužívání udělování 
plných moci, ale jsme přesvědčeni, že toto lze docílit i jinak. 
Člen KABT hlasuje osobně na základě plné moci. Plnou moc nelze udělit členu juniorovi. 
Zastoupení musí zplnomocněný doložit při prezenci platným originálem plné moci s úředně 
ověřeným podpisem zmocnitele. K plným mocem, které nesplňují stanovené náležitosti se 
nepřihlíží. 
 
Č. 1.6.2 navrhované znění: Reflektuje návrh na změnu týkající se nováčkovského členství 
Ze zápisu musí být patrné: 

a) kdo zasedání svolala a jak  
b) datum a místo konání členské schůze 



c) čas zahájení a ukončení členské schůze 
d) počet přítomných členů oprávněných hlasovat 
e) jméno moderátora členské schůze  
f) jména dalších orgánů členské schůze 
g) kompletní zprávy  
h) všechny projednané návrhy členů, včetně zápisu hlasování 
i) přijatá usnesení 
j) kdy a kým byl zápis vyhotoven. 

 
Čl. 1.6.4. navrhované znění: V předkládaném znění je překlep 
Součástí zápisu je prezenční listina, obsahující jména osobně přítomných členů KABT a členů 
přítomných na základě plné moci včetně uvedení zplnomocněného člena.  
 
Čl. 2.1.2. navrhované znění: V předkládaném znění je překlep 
Délka volebního období, vznik a zánik funkce v orgánech KABT jsou upraveny ve stanovách. 
 
Čl. 2.1.4. navrhované znění: Reflektuje nerozlišování typu členství s výjimkou člena juniora 
Volit a odvolávat členy volených orgánů KABT mohou pouze členové s hlasovacím právem. 
 
Čl. 2.1.4. navrhované znění: reflektuje nerozlišování typu členství 
Být volen do volených orgánů KABT mohou být pouze členové starší 18 let. 
 
Čl. 2.2.1. Čl. 2.1.4 navrhované znění: doručování kandidatury přímo na adresu klubu je 
praktičtější a transparentnější 
Kandidatura do voleného orgánu KABT musí být podána písemně nejpozději do patnácti (15) 
dnů před konáním volební členské schůze na e-mailovou adresu KABT 
(bulterierclub@email.cz) či zasláním na adresu sídla KABT, a to kterýmkoli členem KABT, který 
má aktivní volební právo. Člen může navrhnout i sám sebe, má-li zároveň pasivní volební 
právo. 
 
Čl. 2.2.4. navrhované znění: Předkládané znění vychází z počtu 9 členů výboru, a nereflektuje 
skutečnost, že členů může být i méně 
Členská schůze v případě potřeby doplní: 

a) kandidáta pro volby na předsedu KABT 
b) kandidáta pro volby na místopředsedu KABT 
c) kandidáty pro volbu ostatních členů výboru KABT 
d) kandidáty pro volby do dozorčí rady KABT 

 
Čl. 2.2.5. navrhované znění: V předkládaném znění je překlep v písm. d) 
Kandidatura musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu kandidáta 
b) členské číslo 

c) označení orgánu KABT, do kterého se kandidát nominuje případně označení přímo 
volené funkce, na kterou se kandidát nominuje, 

d) souhlas kandidáta s kandidaturou a s uveřejněním kandidatury na internetových 
stránkách KABT 

e) datum a vlastnoruční podpis. 

mailto:bulterierclub@email.cz


 
Čl. 2.4.9. navrhované znění: Dle našeho názoru by poradce chovu měl být volen přímo ČLSCH 
a nikoliv výborem, jak je uvedeno v předkládaném znění. 
Po ukončení zasedání členské schůze se sejde nově zvolený výbor a dozorčí rada KABT, každý 
z těchto orgánů samostatně. Dozorčí rada si ze svých řad zvolí předsedu. Výbor si zvolí ze svých 
řad matrikáře. Jména takto zvolených funkcionářů zveřejní výbor do 14 dnů od konání členské 
schůze na internetových stránkách KABT. 
 
 
Platební řád 
 
Čl. 1.2.2. navrhované znění: Reflektuje úpravu členství 
Dosáhne-li juniorský člen v průběhu daného kalendářního roku zletilosti, změní se tím jeho 
členství automaticky na řádné, rozdíl ve výši členského příspěvku v daném roce nedoplácí. 
 
Čl. 1.3.3. navrhované znění: Navrhujeme, aby v souladu se zákonem byla činěna výzva 
v případě neuhrazení poplatku 
Nesplní-li stávající člen KABT svou povinnost uhradit členský příspěvek ani v dodatečné 14 
(čtrnácti) denní lhůtě k úhradě, bude z evidence členů KABT vyřazen a jeho členství zaniká k 1. 
březnu pro nezaplacení členského příspěvku.  
 
 
Závěrem si dovolujeme požádat o zpracování grafu využívanosti krycích psů od data změny 
poradce chovu do současné doby a jeho předložení na nadcházející členské schůzi. 
 
 
S pozdravem  
 

       Členové spolku KABT 
Tereza Doležalová 
Hedvika Olléová 
Kateřina Šaldová 
 

 


