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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU 

spolku KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. (dále jen „KABT“) 
konaného dne 16. 3. 2023 za účasti dozorčí rady 

 

1. Zahájení zasedání výboru KABT 

 Svolání zasedání výboru   1.1.

Zasedání výboru KABT bylo svoláno předsedou KABT e-mailem ze dne 16. 3. 2023 
adresovaným všem členům výboru KABT a dozorčí rady. 

 Zahájení zasedání výboru 1.2.

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hodin. 

 Počet přítomných členů výboru 1.3.

Zasedání výboru KABT se koná prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 

Počet přítomných členů výboru: 8 

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

Omluveni: Šotolová 

Počet přítomných členů dozorčí rady: 2 

Jména přítomných členů dozorčí rady: Kopačková, Dřínková 

 Kontrola usnášeníschopnosti 1.4.

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

 Zapisovatel 1.5.

Zapisovatelem byl určen člen výboru: Drozdová 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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2. PROGRAM ZASEDÁNÍ VÝBORU KABT 

Na programu je:  

- projednání upozornění Úřadu na ochranu osobních údajů, 

- projednání a schválení vzoru smlouvy s nečlenem, 

- projednání žádosti o hospitaci na výstavě a svodu, 

- projednání důvodu výpadku internetových stránek KABT, 

- diskuze. 

 Výzva Úřadu na ochranu osobních údajů 2.1.

Dne 9. 3. 2023 bylo KABT doručeno upozornění Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„ÚOOÚ“) správci osobních údajů na možné porušení povinností při zpracování osobních 
údajů (dále jen „Upozornění“). ÚOOÚ obdržel stížnost směřující proti KABT z důvodu 
zveřejnění podpisů členů spolku na prezenčních listinách z členských schůzí KABT. ÚOOÚ 
sděluje, že ke zpřístupňování podpisů členů spolku zveřejněním prezenčních listin, aniž by 
tyto podpisy byly anonymizovány (začerněny), spolek patrně nedisponuje žádným právním 
důvodem. ÚOOÚ uložil KABT lhůtu 14 dnů k vyjádření ve věci a k přijetí opatření k zajištění 
souladu zpracování osobních údajů s nařízením (EU) 2016/679.  

R. Hradecký sděluje, že již provedl anonymizaci podpisů na prezenčních listinách z členských 
schůzí, které jsou zveřejněné na internetových stránkách KABT. Výbor projednává text 
odpovědi pro ÚOOÚ a schvaluje odpověď pro ÚOOÚ:  

Podle článku 1.6.4. Jednacího řádu KABT je součástí zápisu z členské schůze též prezenční 
listina. Výbor je povinen v souladu s článkem 1.6.5. Jednacího řádu KABT zveřejnit na 
internetových stránkách KABT zápis do 30 dní od konání zasedání členské schůze. Protože je 
součástí zápisu i prezenční listina, je tato listina zveřejněna na internetových stránkách 
společně se samotným zápisem. Zájemci o členství v KABT svým vstupem do spolku vyjadřují 
souhlas se stanovami a dalšími předpisy KABT, tedy i s Jednacím řádem, a jsou povinni jej 
dodržovat. Přes výše uvedené skutečnosti KABT z důvodu opatrnosti na základě Upozornění 
začernil podpisy na prezenčních listinách, které jsou součástí zápisů z členské schůze a které 
jsou zveřejněné na internetových stránkách KABT. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 Projednání vzoru smlouvy s nečlenem 2.2.

Výbor projednává nový vzor smlouvy o poskytování chovatelského servisu nečlenovi a 
schvaluje jeho znění. Nový vzor bude zveřejněn na internetových stránkách.  

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 Projednání žádosti o hospitaci 2.3.

Výbor obdržel žádost MUDr. Tadeáše Maślanky o hospitaci na klubové výstavě KABT, která se 
bude konat dne 13.05.2023, případně na svodu jak u plemene BT, tak MBT.  Výbor s hospitací 
souhlasí. Pan MUDr. Maślanka bude vyrozuměn. 
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Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 Projednání důvodu výpadku internetových stránek v březnu 2023 2.4.

Začátkem března došlo k několikadennímu výpadku internetových stránek KABT, a to včetně 
genealogie. Bylo zjištěno, že výpadek byl způsoben nezaplacením poplatku za doménu u 
WEDOS Internet, a.s., neboť výzva k zaplacení se k výboru vůbec nedostala. Jelikož při 
zakládání klubové domény bývalá poradkyně chovu uvedla jako kontaktní email 
poradcechovu@seznam.cz, který výboru po svém odvolání odmítla předat a shora uvedenou 
výzvu výboru nepředala, došlo k prodlení v platbě. Při konzultaci se správci WEDOS Internet, 
a.s. nám bylo sděleno, že kontaktní email lze pouze změnit v administraci domény, kam však 
výbor nemá přístup. O tento přístup byla již v minulem roce bývalá poradkyně chovu 
požádána, avšak bezúspěšně. Na jiný alternativní email administrátoři Wedosu odmítli zasílat 
výzvy k úhradě za doménu.  

Tento problém se může každoročně opakovat, pokud nebude vyřešen. Výbor proto bývalou 
poradkyni chovu písemně vyzve k předání shora uvedených přístupových údajů KABT.  
Jestliže k předání nedojde, bude muset výbor věc předložit k řešení členské schůzi. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 Diskuze 2.5.

V rámci diskuze byly řešeny:     

- dárky pro rozhodčí, které je potřeba objednat na další období,  

- rozhodčí na letní a podzimní klubovou výstavu KABT, 

- účast KABT na valné hromadě ČMKU, která se koná 18. 3. 2023. Účastnit se bude 
R.Hradecký. 

- příprava ročenky: členové budou znova vyzváni k zasílání příspěvků do ročenky, uzávěrka 
ročenky je 31. 3. 2023 

3. ZÁVĚR SCHŮZE 

Zasedání výboru KABT bylo ukončeno v 22:00 hodin. 

Tento zápis vypracoval člen výboru: Drozdová 

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

 

Dne 16. 3. 2023 

Jméno a příjmení zapisovatele: Olga Drozdová 

Podpis zapisovatele: 

mailto:poradcechovu@seznam.cz

