
1/2022 ze dne 1.11.2021 

Certifikáty zdraví I. i II. - kromě testu UPC, mohl být použit a uznán i test SDMA. Majitelé si 
mohou vybrat jaký test použijí. 

Děkuji J.Fuková 

  

2/2022 ze dne 6.1.2022 

Stažen navrhovatelem! 

  

3/2022 ze dne 30.1.2022 

Vážení, navrhuji, aby bylo povinné dopplerovské vyšetření srdce u BT ve věku od 15-ti 
měsíců,pouzeu akreditovaných veterinárních lékařů od KABT. 

Sabina Seinerová 

  

4/2022 zze dne 22.2.2022 

Výbor schválil a předkládá ČLSCH k řešení o možnosti oslovení několika nezávislých 
auditorských firem, ze kterých bude na ČLSCH vybrána ta nejideálnější k provedení finančního 
auditu KABT.  

  

5/2022  ze dne 5.8.2022 

• Na výborové schůzi byly připraveny návrhy klubových dokumentů (Stanovy, Jednací řád 
a Platební řád). Tyto dokumenty budou předloženy ke schválení na ČLSCH. 

           Návrh Stanov (doplněno o připomínky členů)  Jednací řád    Platební řád   Důvodová 
zpráva 

           Pozměňovací návrh k předloženým vnitřním předpisům (NOVÉ) 

• Dále bude zapracován návrh na změnu způsobu platby při KV a SV a to hlavně u 
zahraničních vystavovatelů, kdy bude akceptována platba pouze převodem na účet klubu 
anebo platbou přes PayPal. K tomuto účelu bude zřízena bankovní platební karta. Svod 
se bude také hradit předem, převodem na účet. 

• Bude dán návrh na ČLSCH na zpoplatnění všech krycích listů a zároveň na zrušení 
expresních KL. Výše poplatku bude určena na ČLSCH. 

  
6/2022 ze dne 11.8.2022 
  
Dobrý den, 

a)Návrh na úpravu chovných podmínek MBT – feny 

Navrhuji změnu pro uchovnění fen MBT v bodu povinné výstavy 

Nyní mají podmínu 1x VD na výstavě vyššího typu (výstava se zadáváním CAC) 

Navrhuji změnu na: 

https://bulterierclub.com/images/dokumenty/navrh_stanov_KABT_3.pdf
https://bulterierclub.com/images/dokumenty/Rady_a_stanovy/jednac_d.pdf
https://bulterierclub.com/images/dokumenty/Rady_a_stanovy/platebn_d.pdf
https://bulterierclub.com/images/dokumenty/Rady_a_stanovy/dvodov_zprva.pdf
https://bulterierclub.com/images/dokumenty/Rady_a_stanovy/dvodov_zprva.pdf
https://bulterierclub.com/images/Chocerady_zari_2019/Navrh_na_CLSCH.pdf


3x VD – z toho 2x z MVP od dvou různých rozhodčích 
a nebo 
1x V z MVP 

pořádaných na území ČR 

  

b)Návrh na změnu hlasovacího práva VIP 3+ 

Navrhuji toto omezení hlasování změnit na 

1x vrh BT nebo MBT (pod KABT nebo KCHMPP/ MBT) 
nebo 
aktuálně chovný (registrovaný) pes 

  

c)Návrh na plné otevření genealogie 

Navrhuji, aby byly plně otevřené a přístupné karty BT i MBT v genealogii. 

Jako jedinou možnost o skrytí informací týkající se GPRS, vidím jméno, adresu a kontakt na 
majitele. 

Navrhuji rozdělené hlasování o BT a MBT 

  

d)Návrh na posunutí věkové hranice popisného svodu 

Navrhuji posunout věkovou hranici pro popisný svod, a to od 12 měsíců věku. 

9 měsíční zvíře vnímám, jako nedodělané, jak exteriérově, tak co se týče skusu a špičáků. A u 
MBT výšky. Svodové kódy jsou pak zavádějící. 

Navrhuji rozdělené hlasování pro BT a MBT 

  

e)Návrh na změnu TOP BULL 

navrhuji aby konečné výsledky ovlivňující pořadí ze soutěže TOP bull byli zprůměrované. 
A to počet bodů / počet výstav 

Nyní je to spíše soutěž KDO OBJEDE VÍCE VÝSTAV. 

  

Marie Kořínková Vyšatová 

  

7/2022 ze dne 18.8.2022 

Dobrý den, 

zasílám návrhy na členskou schůzi. 

1) Hlasování prostřednictvím plných mocí 

Navrhuji, aby hlasovat prostřednictvím PM mohla ta osoba, která je členem klubu nepřetržitě 
alespoň 2 roky. (V případě schválení nových stanov jde o řádného a čestného člena, návrh tedy 
není třeba řešit.) 

 2) Hlasování o podmínkách chovu v KABT 



Navrhuji, aby o podmínkách chovu hlasovali ti členové, kteří aktuálně chovají v ČR a pod KABT 
(ne pod jinou organizací ani v jiném státě i přes to, že jinak splňují podmínku 3+ vrhů). 

Děkuji, s pozdravem, 

Radka Šuma Kozlová 

  

8/2022 ze dne 2.9.2022 

Návrh na ČLSCH 17. 9. 2022 
Navrhuji zrušit expresní KL a všechny KL zpoplatnit jednotnou částkou dle schválení členské 
schůze (viz návrh Platebního řádu). Řežábková 

  

9/2022 ze dne 3.9.2022 

Dobrý den, předkládám členské základně návrh o vyhlašování Sportovce roku. 
Hodně majitelů s svými bulíky sportuje a věnuje se výcviku, zůčastňuje se závodů a zkoušek. 
Dle mého názoru je to skvělá prezentace plemene. 
Klub vyhlašuje výstavně nejůspěšnější jedince a myslím, že i bulíci co sportují a věnují se 
sportovní kynologii si zaslouží podporu a ocenění. 
Pokud by členská základna souhlasila s vyhlašováním Sportovce roku, zpracuji tabulku 
hodnocení a vezmu si na starosti veškerou agendu s tímto spojenou. 
Barbora Hurtová 

  

10/2022 ze dne 3.9.2022 

Dobrý den, předkládám členské základně návrh o uznávání zahraničních výstav při bodování do 
soutěže TOP bulteriér KABT.V současné době se započítávají pouze výstavy z ČR, ale majitelé 
se zúčastňují i zahraničních výstav. Úspěchy ze zahraničních výstav by měly menší bodovou 
hodnotu než výstavy v ČR 
Barbora Hurtová 

  

11/2022 ze dne 25.9.2022 

Dobrý den, 

 
Navrhuji následující:  
1. Změnu pro uchovnění psa/feny - rozšířit povinné zdravotní vyšetření o: 
a) vyšetření srdce Doppler (pouze u akreditovaného veterináře, kterého doporučuje KABT na 
svých webových stránkách) 
b) vyšetření patelly (do chovu by mohl být zařazen jedinec s nálezem 0/0 - 1/1) 
c) UPC/SDMA   
d) LAD test 
  
2. Sjednotit věk pro zdravotní vyšetření (návrh od 12.měsíců nebo od 15.měsíců) 
  
3. Změna ohledně krytí feny 
a) Fena může být použita v chovu po dosažení věku 2 let.  
b) Snížit horní věkovou hranici použití feny v chovu a to na věk 7 let. 
c) Fena smí být kryta naposledy v den, kdy dosáhne věku 7 let. Ve věku nad 7let smí být fena 
kryta již pouze 1x a to s předchozím souhlasem poradce chovu a za předpokladu, že žádost je 
doložena doporučením veterinárního lékaře včetně vyšetření srdce  (Doppler od akreditovaného 
veterináře) a UPC/SDMA testem. 
  



4. Členský poplatek  jednotný pro nové i stávající členy. 
  
  
S pozdravem  
MDDr. Věra Jirásek Selingerová 
  

 


