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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  
spolku KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. (dále jen „KABT“) 

konaného dne 9. 10. 2022 v Choceradech 
 

1. Zahájení, schválení programu schůze, volba orgánů členské 
schůze 
 Svolání členské schůze   

Zasedání členské schůze KABT  2022 bylo svoláno výborem zveřejněním pozvánky na 
internetových stránkách KABT dne 9. 9. 2022. 

 Datum a místo konání členské schůze 

Zasedání členské schůze KABT 2022 se koná dne 9. 10. 2022 v Choceradech (Klub Lávka).  

 Čas zahájení a ukončení členské schůze 

Čas zahájení: 13.19hod 

Zasedání zahájil Radek Hradecký krátkou úvodní promluvou ke všem zúčastněným.  

Čas ukončení: 19.58hod. 

 Počet přítomných členů  

Počet osobně přítomných členů: 40 

Počet členů na základě plné moci: 203 

Celkový počet členů účastnících se zasedání členské schůze: 243 

Z toho počet členů s pravomocí hlasovat o podmínkách chovnosti (VIP3+): 44 

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu.  

 Kontrola usnášeníschopnosti 

Bylo konstatováno, že při zahájení zasedání je přítomno 243 členů. Dle stanov KABT je členská 
chůze usnášeníschopná za účasti jakéhokoli počtu členů KABT. Členská schůze je tedy schopna 
se usnášet.  

 Moderátor 

Moderátorem schůze byl pověřen statutárním orgánem KABT: Radek Hradecký 
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 Schválení programu členské schůze 

1.7.1. Navržený program dle pozvánky na členskou schůzi: 
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Moderátor oznamuje členské schůzi, že JUDr. Šlauf, který byl pozván výborem k zajištění právního 
dohledu během členské schůze, se omluvil. Bod 2 programu dle pozvánky se vypouští. 

S ohledem  na změnu termínu konání členské schůze došlo též k posunutí termínu pro zasílání návrhů 
členů. Po zveřejnění pozvánky ve lhůtě stanovené jednacím řádem KABT zaslala ještě členka 
Selingerová další návrhy, které v pozvánce nebyly uvedeny. Jedná se o návrhy:  

 

Dále po zveřejnění pozvánky došlo k zaslání pozměňovacích návrhů členek Doležalové, Šaldové, 
Olléové k návrhům nových stanov, jednacího řádu a platebního řádu.  

Členská schůze přistoupila k hlasování o schválení programu členské schůze KABT včetně návrhů členky 
Selingerové, pozměňovacích návrhů k novým řádům.  

Pro: 243  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Program členské schůze byl schválen všemi hlasy. 
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 Volba orgánů členské schůze 

1.8.1. Komise pro přípravu usnesení a zápisu z členské schůze (3 členové): 

Drozdová Olga    (Pro: 202  Proti: 29   Zdržel se: 12 ) 

Kočí Jiří     (Pro: 202  Proti: 29   Zdržel se: 12 ) 

Kopačka Adam    (Pro: 202  Proti: 29  Zdržel se: 12 )  

Zvoleni byli: Drozdová Olga, Kočí Jiří a Kopačka Adam. 

1.8.2. Sčítací komise (3 členové):  

Doležalová Tereza    (Pro: 243  Proti: 0   Zdržel se: 0 )  

Hradecký Radek   (Pro: 243  Proti: 0   Zdržel se: 0 ) 

Cepková Iveta    (Pro: 243  Proti: 0   Zdržel se: 0 )  

Zvoleni byli: Doležalová Tereza, Hradecký Radek, Cepková Iveta. 

2. ZPRÁVY KABT 
 Zpráva o činnosti výboru KABT 

Radek Hradecký informoval členskou schůzi o dosavadní činnosti výboru za uplynulé období 
(1.9.2021 – 31. 8. 2022).  

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Členka Seinerová vyjadřuje názor, že výstavy nemají být prodělečné. 

Členská schůze projednala a vzala na vědomí zprávu o činnosti výboru KABT.  

 Zpráva o hospodaření KABT 

Radek Hradecký přednesl členské schůzi zprávu o hospodaření KABT za uplynulé období 
(1.9.2021 – 31. 8. 2022).  

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Radek Hradecký informuje o nutnosti prodat současný vozík a koupit nový větší, protože 
současný je už nedostatečný. Dále informuje o výrazném zdražení pronájmu v Choceradech. 

Členská schůze projednala a vzala na vědomí zprávu o hospodaření výboru KABT.  
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 Zpráva poradce chovu KABT 

Radka Řežábková přednesla členské schůzi zprávu poradce chovu za uplynulé období (1.9.2021 
– 31. 8. 2022).  

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Členská schůze projednala vzala zprávu na vědomí.  

 Zpráva dozorčí rady KABT 

Zuzana Kopačková přednesla členské schůzi zprávu dozorčí rady za uplynulé období (1.9.2021 
– 31. 8. 2022).   

Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Členská schůze projednala a vzala na vědomí zprávu dozorčí rady KABT.  

Členka Seinerová se dotázala dozorčí rady, za jaké období bylo na mimořádné členské schůzi 
bylo k nahlédnutí účetnictví klubu. Odpovězeno za 2 roky. 

 

3. VOLBA PŘEDSEDY KABT 
 Volba volební komise 

Členská schůze přistoupila k volbě Volební komise (3 členové): 

Švarc Jiří     (Pro: 243  Proti: 0   Zdržel se: 0 )  

Sudová Dana    (Pro: 243  Proti: 0   Zdržel se: 0 )  

Musilová Romana   (Pro: 243  Proti: 0   Zdržel se: 0 )  

Členská schůze zvolila tyto členy Volební komise: Švarc Jiří, Sudová Dana, Musilová Romana 

Volební komise si zvolila jako předsedu volební komise ze svých řad Romanu Musilovou. 

 Diskuze 

Dán prostor k představení se kandidátek na předsedu KABT.  

Kandidát MDDr. Věra Jirásek Selingerová sdělila, že se mimořádné členské schůze, kterou 
svolala nemohla zúčastnit ze zdravotních důvodů a že chce uvést na pravou míru datum, kdy 
byl doručen dopis ohledně svolání členské schůze. Radek Hradecký vysvětlil, že dopis zaslala 
na sídlo KABT, nikoli na korespondenční adresu, která je zveřejněna na webu KABT.  
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Člen Švarc se dotázal kandidátky MDDr. Věry Jirásek Selingerové, co chce v klubu změnit. 
Odpovězeno, že chce, aby bylo více vidět předsedu než místopředsedu KABT. Nelíbí se jí, že 
MVDr. Pacltová jako veterinář neinformuje o novinkách ve zdraví. Dále byla dotázána, kdy 
naposledy se účastnila členské schůze.  

MVDr. Pacltová sdělila, že dělala předsedu výboru KABT 10 let. Dále informovala členy, že 
ohledně srdce nadále neexistuje žádný genetický test a informace o zdraví jsou na webu KABt.  

Členka Seinerová se dožadovala u MVDr. Pacltové vysvětlení videa z mimořádné členské 
schůze – sahání do kapsy. Vysvětleno Hradeckým, že rozdíl v hlasovacích lístcích byl způsobem 
pravděpodobně jedním z přítomných členů, který spojoval dva hlasovací lístky k sobě, takže 
místo 1 a 1 lístek vypadal jako 11.  

Členka Doležalová se dotázala kandidátky MVDr. Pacltové, jaký je její názor na počet členů 
výboru KABT. Odpovězeno, že i kdyby bylo těch členů více, nebude to stačit, agenda zejména 
okolo výstav je rozsáhlá a náročná.  

 Hlasování  

3.3.1. Kandidáti na předsedu spolku:  

MVDr. Markéta Pacltová 

MDDr. Věra Jirásek Selingerová. 

3.3.2. Volební komise předala přítomným členům volební lístky. 

3.3.3. Proběhla tajná volba předsedy KABT.  

3.3.4. Volební komise přistoupila k počítání hlasů vhozených do urny.  

3.3.5. Výsledky tajného hlasování:  

MVDr. Markéta Pacltová: 162 hlasů 

MDDr. Věra Jirásek Selingerová: 4 hlasů.  

Na průběh volby dohlížela Volební komise. Volební komise vypracovala zprávu.  

Předsedou spolku KABT byla zvolena MVDr. Markéta Pacltová.   

 

4. NÁVRHY ČLENŮ 
 Návrh členky Jany Fukové č. 1/2022 ze dne 1. 11. 2021 – uznávání SDMA testu 
pro účely certifikátů zdraví 

„Certifikáty zdraví I. i II. - kromě testu UPC, mohl být použit a uznán i test SDMA. Majitelé si mohou 
vybrat jaký test použijí.“ 
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Členka Jana Fuková přednáší svůj návrh. Doplňuje účinnost od 1.1.2023. 

Pozměňující návrhy: účinnost 1.1.2023 

Členská schůze hlasovala o návrhu Jany Fukové.  

Pro: 243   Proti: 0    Zdržel se: 0 

Členská schůze schválila návrh Jany Fukové, aby pro účely certifikátů zdraví I a II byl uznáván od 1. 
1. 2023 i test SDMA (s výsledkem v rámci normy uvedené ve výsledku laboratoře).  

 

 Návrh člena Mgr. Adama Kopačky na vyloučení člena z KABT byl stažen 
 
 
 Návrh členky Sabiny Seinerové č. 3/2022 ze dne 30. 1. 2022 – změna 
Organizačního řádu KABT - zavedení povinného dopplerovské vyšetření srdce u BT 
ve věku od 15-ti měsíců pouze u akreditovaných veterinárních lékařů od KABT 

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

Diskuze: dotaz, zda jde o všechny psy nebo zda jen pro uchovnění. Odpovězeno že pro uchovnění. 

Pozměňující návrhy: pro uchovnění 

           Účinnost od 1. 1. 2023 

Členská schůze hlasovala o návrhu Sabiny Seinerové s účinností od 1.1.2023. Hlasují pouze VIP 3+. 

Pro: 22    Proti: 16   Zdržel se: 6 

Členská schůze schválila návrh Sabiny Seinerové na změnu organizačního řádu. Dopplerovské 
vyšetření srdce  provedené akreditovaným veterinářem ve věku od 15 měsíců věku bude povinné u 
BT pro uchovnění jedince s účinností 1. 1. 2023. 

 

 Návrh výboru KABT č. 4/2022 ze dne 22. 2. 2022 – návrh na provedení 
výběrového řízení auditora za účelem provedení finančního auditu KABT 

„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.“ 

Členka Sylva Erlová sdělila, že bylo osloveno 10 firem, zareagovala pouze jedna, přičemž cenová 
nabídka činila 45 000,00 Kč bez DPH, audit by kontroloval 3 roky zpětně. 

Členka Seinerová vysvětluje, proč žádala o nahlídnutí do účetnictví. Prý zaslechla od někoho, že 
v účetnictví chybí 80 000,00 Kč. Paní Fišerová si prý založila firmu, která měla finanční problémy. 
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Hradecký sděluje, že peníze nechyběly, ale jednalo se o hotovost v pokladně, kterou u sebe měla 
zemřelá Fišerová. Později byla hotovost dořešena s rodinou zemřelé Fišerové, která předala hotovost 
oproti předávacímu protokolu. Částka na předávacím protokolu se shoduje s částkou v dańovém 
přiznání. Hradecký hledá tento protokol a nabízí ho k nahlédnutí člence Seinerové. Nikdo o nahlédnutí 
do protokolu o předání peněz nikdo neprojevil zájem.  

Členka Drozdová se vyjadřuje, že se domnívá, že klub má před sebou důležitější výdaje (vozík, další 
výstavní stolek pro MBT+zdražování všeho) než utrácet za této situace 55tisíc s dph za audit.  

Členská schůze hlasovala o návrhu výboru. 

Pro: 59   Proti: 182   Zdržel se: 2 

Členská schůze zamítla návrh výboru na provedení finančního auditu KABT za 45 000,00 Kč bez DPH.  

 

 Návrh výboru KABT č. 5/2022 ze dne 5. 8. 2022 – návrh nových stanov KABT 

Návrh textu stanov byl zveřejněn na webu KABT včetně stručné důvodové zprávy. Návrh textu stanov 
je přílohou tohoto zápisu. 

Členky Doležalová, Šaldová a Olléová vznesly pozměňující návrhy (texty viz příloha).  

Přistoupeno k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích:  

4.5.1. Pozměňovací návrh – vypuštění nováčkovského členství z návrhu stanov i zbývajících řádů 

Čteno vyjádření členky Drozdové k tomuto pozměňovacímu návrhu:  

„Chtěla bych přítomným členům vysvětlit, že zavedení nováčkovského/řádného členství je v návrhu 
stanov koncipováno tak, že každý stávající člen KABT bude příští rok, přihlásí-li se do KABT, řádným 
členem s plnými právy bez výjimek. U naprosté většiny členů tím dojde k rozšíření jejich současných 
práv, neboť ti současní řádní členové, kteří nyní nemohou hlasovat o změně podmínek chovnosti, 
nebudou v příštím roce vůbec omezení a budou moct hlasovat o všem. Nikdo ze stávajících členů KABT 
nebude příští rok nováčkem. Pouze osoby, které letos nejsou členem, budou v příštím roce nováčky.“  

Členka Doležalová oponuje, že kdo nezaplatí včas členství, bude příští rok nováčkem. Vysvětleno 
členkou Drozdovu, že dle znění navržených stanov stačí splnit podmínku členství v předchozím roce. I 
když se příští rok přihlásí až 1 den před členskou schůzí v září, i v takovém případě bude taková osoba 
řádným členem se všemi právy bez omezení, jen zaplatí vyšší členský příspěvek. 

Pro: 79  Proti: 163 Zdržel se: 1 

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.  
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4.5.2. Hlasování o přijetí nových stanov navržených výborem KABT  

Členská schůze přistoupila k hlasování o nových stanovách KABT navržených výborem KABT ve znění 
navrženém výborem. Pokud nebudou schválené, nebude nutné hlasovat o pozměňovacích návrzích. 

Pro: 166     Proti: 76   Zdržel se: 1 

Členská schůze schválila nové stanovy KABT ve znění navrženém výborem s účinností od 1.12.2022.  

 

4.5.3. Pozměňovací návrh – zavedení výzvy k zaplacení členského příspěvku na další kalendářní 
rok, posunutí zániku členství pro nezaplacení až k 1.březnu následujícího kalendářního roku.  

Čteno vyjádření členky Drozdové k tomuto pozměňovacímu návrhu:  

„Autorky pozměňovacího návrhu navrhují, aby „v souladu se zákonem“ byla činěna výzva v případě 
neuhrazení členského příspěvku před zánikem členství pro nezaplacení členského příspěvku.  

Dovoluji si informovat členy, že ustanovení § 238 občanského zákoníku, o který se autorky opírají, je 
dispozitivní, což znamená, že klub si může tuto záležitost upravit jinak. Žádnou výzvu zákon nenařizuje, 
pokud má klub tuto problematiku upravenou jinak. A KABT tuto problematiku upravenou má.  

Navíc autorky pozměňovacího návrhu nekonkretizují, zda si představují výzvu písemnou či e-mailovou 
či telefonickou či jakou. Domnívám se, že zavedení výzev by zcela zbytečně zatěžovalo vedení klubu 
další agendou. V případě, že si autorky představují písemné zasílané poštou či telefonické výzvy, 
jednalo by se i o zátěž finanční. Vznikaly by zbytečné rozpory, zda výzva byla odeslána, zda byla 

odeslána správně a na správnou adresu, zda byla doručena apod. Domnívám se, že členové jsou zvyklí 
na dosavadní praxi a vědí, že musí do určitého data uhradit členský příspěvek na další rok.  V podstatě 
k tomu mají navíc jeden měsíc (leden).  

Autorky pozměňovacího návrhu navíc požadují, aby členství zaniklo pro nezaplacení členského 
příspěvku ani přes výzvu až k 1.3. následujícího roku. To by znamenalo, že taková osoba by byla celé 
dva měsíce členem a mohla vykonávat v klubu svá práva (např. hlasovat na členské schůzi, mít slevu 
na výstavním poplatku), aniž by měla zaplacený členský příspěvek. Osobně nevidím k takové změně 
žádný důvod.“ 

Pro: 71  Proti:  169  Zdržel se: 3 

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.  

4.5.4. Pozměňovací návrh – vypuštění možnosti pozastavit členství  z návrhu stanov 

Pro: 73   Proti: 169   Zdržel se: 1 

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.  

4.5.5. Pozměňovací návrh – doplnění závažného porušení členských povinností nebo závažného 
porušení povinností stanovených řády ČMKU, ČMKJ nebo FCI 
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Pro: 243  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Tento pozměňovací návrh byl přijat.  

4.5.6. Pozměňovací návrh – zachování pravidla VIP 3+ (oprávnění hlasovat o podmínkách chovnosti 
pouze členy, kteří odchovali min. 3 vrhy BT nebo MBT) 

Členka Doležalová vysvětluje, že přece nemůže hlasovat o něčem, čemu nerozumí. Vystupuje 
členka Horehleďová a informuje ji, že toto pravidlo omezuje např. manžele chovatelů, majitele 
krycích psů a dlouholeté bulíkáře.  

Pro: 77   Proti: 144  Zdržel se: 22 

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.  

 

4.5.7. Pozměňovací návrh – zkrácení volebního období z 5 na 2 roky 

Pro: 74  Proti: 160   Zdržel se: 9 

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.  

 

4.5.8. Pozměňovací návrh – zavedení odměn ve výši 1 000,00 Kč měsíčně pro funkci předsedy, 
místopředsedy a poradce chovu 

Pro: 2  Proti: 193 Zdržel se: 48 

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.  

Odešel jeden člen ze zasedání členské schůze (ne VIP 3+), tímto se snížil celkový počet 
přítomných členů na 242. 

4.5.9. Pozměňovací návrh – zavedení možnosti projednat na zasedání členské schůze i záležitosti, 
které nebyly zařazeny do programu zasedání členské schůze v pozvánce, a to se souhlasem 
nadpoloviční většiny přítomných členů KABT 

Návrh byl stažen.  

4.5.10. Pozměňovací návrh – Vypuštění povinného používání formuláře pro plnou moc z návrhu 
stanov 

Čteno vyjádření členky Drozdové k tomuto pozměňovacímu návrhu: 

„Dle mého názoru je zcela v kompetenci klubu, jak definuje podmínky pro používání plných mocí. 
Jestliže klub má oprávnění plné moci zcela zakázat (viz důvodová zpráva k návrhu stanov), pak logicky 
má možnost upravit podmínky jejich použití, ať už jde o jejich počet, formu nebo obsah. Smysl 
formuláře pro plnou moc je jasný. Zjednodušuje to prezenci při členské schůzi. Pokud by si každý člen 
donesl jiný text plné moci, musel by někdo při prezenci zkoumat, zda plná moc obsahuje všechny 
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náležitosti. Ujednání o povinném použití formuláře pro plnou moc diskriminační není, všichni členové 
mají naprosto stejnou možnost (a zároveň naprosto stejnou povinnost) jej použít. Nikoho to 
nediskriminuje ani v současném volebním řádu, ani v návrhu stanov (potažmo v návrhu jednacího 
řádu).“ 

Členka Šaldová upozorňuje, že v současném formuláři je zmocnění na konkrétní den a že schůze se 
může protáhnout přes půlnoc, na což reagováno, že formulář může být upraven. 

Pro: 76   Proti:  157   Zdržel se: 9 

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.  

Odešla ze zasedání členské schůze členka s 28 hlasovacími právy (z toho 2 ks VIP 3+) 

Aktuální stav přítomných členů: 214 

Z toho počet VIP 3+: 42 

4.5.11. Pozměňovací návrh – Vypustit z návrhu stanov omezení počtu plných mocí, tj. člen by mohl 
mít nadále neomezených počet plných mocí 

Čteno vyjádření členky Drozdové k tomuto pozměňovacímu návrhu:  

„Autorky pozměňovacího návrhu tvrdí, že rozumí, že záměrem je, aby nedocházel ke zneužívání 
udělování plných mocí, ale že jsou přesvědčeny, že toto lze docílit i jinak. Ovšem nenavrhují jak. 
S žádným konkrétním způsobem nepřišly. Pouze chtějí toto omezení počtu plných mocí omezit a tím 
nadále umožnit neomezené používání plných mocí.  Osobně se domnívám, že situace s plnými mocemi 
při mimořádné členské schůzi vygradovala až za hranici únosnosti. Původní smysl plných mocí (např. 
nemoc člena, nemoc psa, porod štěňat, zahraniční dovolená) se zcela vytratil.“  

Pro: 46    Proti: 165   Zdržel se: 3 

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.  

4.5.12. Pozměňovací návrh – snížení počtu členů výboru z 9 na 5 

Členka Doležalová zdůvodňuje svůj pozměňovací návrh, počet členů 9 se jí zdá vysoký, je těžší se sejít. 
Člen Hradecký reaguje, že ve stanovách je 5 – 9. Vystupuje člen (neznám jméno), sděluje, že je členem 
výboru jiného klubu a že mají 6 členů výboru. Byl dotázán, kolik mají psů na výstavách. Odpovězeno asi 
150 

Pro: 45    Proti: 165    Zdržel se: 4 

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.  

4.5.13. Pozměňovací návrh – zavedení přímé volby poradce chovu členskou schůzí 

Pro: 24   Proti: 150   Zdržel se: 40 

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.  
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Odchází další dva členové s jedním hlasovacím právem klasickým a jeden s hlasem VIP 3+.  

Celkový počet přítomných členů se změnil na: 212 

Z toho VIP 3+ je aktuálně 41. 

 Návrh výboru KABT č. 6/2022 ze dne 5. 8. 2022 – návrh nového Jednacího řádu 
KABT 

Návrh textu nového Jednacího řádu KABT  byl zveřejněn na webu KABT.  

Členky Doležalová, Šaldová a Olléová vznesly pozměňující návrhy (viz příloha). 

O pozměňujících návrzích týkajících se nováčkovského typu členství, plných mocí a přímé volby 
poradce chovu, počtu členů výboru již bylo hlasováno v rámci návrhu stanov. Tyto nebyly schváleny, 
platí to i pro jednací řád.   

O pozměňujících návrzích týkajících se překlepů v návrhu jednacího řádu není potřeba hlasovat, tyto 
výbor zapracuje (např. článek 1.6.4. – doplnění písmena í do slova uvedení, článek 2.1.2. – oprava slova 
zánik, článek 2.2.5 – doplnění předložky s) 

4.6.1. Hlasování o přijetí nového jednacího řádu navrženého výborem KABT  

Pro: 167  Proti: 1   Zdržel se: 44 

Členská schůze schválila nový Jednací řád KABT s účinností od 1. 12. 2022.  

 

4.6.2. Pozměňovací návrh – vystoupení nečlena se souhlasem moderátora vypustit 

Pro: 210  Proti: 2   Zdržel se: 0 

Tento pozměňovací návrh byl přijat. 

 

4.6.3. Pozměňovací návrh – doručování kandidatury e-mailem nebo poštou na adresu sídla KABT 
(článek 2.2.1 návrhu jednacího řádu) 

V rámci diskuze změněn pozměňovací návrh takto „…..e-mailem na e-mailovou adresu KABT či 
do datové schránky  uvedené na webu KABT …“ 

Pro: 210   Proti: 2   Zdržel se: 0 

Tento pozměňovací návrh byl přijat. 
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 Návrh výboru KABT č. 7/2022 ze dne 5. 8. 2022 – návrh nového Platebního 
řádu KABT 

Návrh textu nového Platebního řádu KABT  byl zveřejněn na webu KABT.  

Členky Doležalová, Šaldová a Olléová vznesly pozměňující návrhy (viz příloha). 

Další pozměňovací návrh vznesla členka Selingerová (viz výše bod schválení programu členské schůze). 

O pozměňujících návrzích členek Doležalová, Šaldová, Olléová týkajících se nováčkovského typu 
členství, i výzvy k zaplacení členského příspěvku již bylo hlasováno v rámci návrhu stanov. Tyto byly 
zamítnuty, platí to i pro platební řád. O těchto pozměňovacích návrzích už tedy nebude hlasováno.  

Členská schůze přistoupila k hlasování o novém Platebním řádu KABT ve znění navrženém výborem 
KABT. 

4.7.1. Hlasování o přijetí nového Platebního řádu KABT navrženého výborem KABT  

Členská schůze přistoupila k hlasování o novém jednacím řádu KABT navrženém výborem KABT.  

Pro: 163   Proti: 37   Zdržel se: 12 

Členská schůze schválila nový Platební řád KABT s účinností od 1. 12. 2022. 

 

4.7.2. Pozměňující návrh členky Selingerové – zavedení jednotného členského poplatku pro 
stávající i nové členy 

Pro: 0    Proti: 166  Zdržel se: 46 

Tento pozměňovací návrh byl zamítnut. 

 

 Návrh Marie Kořínkové Vyšatové č. 8/2022 ze dne 11. 8. 2022 – návrh změny 
Organizačního řádu – návrh změny chovných podmínek fen MBT 

„Navrhuji změnu pro uchovnění fen MBT v bodu povinné výstavy. Nyní mají podmínku 1x VD na výstavě 
vyššího typu (výstava se zadáváním CAC). Navrhuji změnu na: 3x VD – z toho 2x z MVP od dvou různých 
rozhodčích a nebo 1x V z MVP pořádaných na území ČR“. 

Návrh byl po diskuzi upraven takto: Feny buď 2x VD z výstavy vyššího typu v ČR, z toho minimálně 1x 
z KV nebo SV KABT, nebo 1x V z KV/SV KABT. Platí pouze pro MBT. Účinnost od 1.1.2023.  

Hlasují pouze členové s oprávněním hlasovat o změnách podmínek chovnosti. 

Pro: 3   Proti: 18   Zdržel se: 20 

Členská schůze zamítla změnu Organizačního řádu.  
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 Návrh Marie Kořínkové Vyšatové č. 9/2022 ze dne 11. 8. 2022 – návrh změny 
Stanov – změna 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“ 

Návrh navrhovatelkou stažen, protože už vyřešeno novými stanovami.  

 

 Návrh Marie Kořínkové Vyšatové č. 10/2022 ze dne 11. 8. 2022 – návrh na 
změnu Stanov – 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 ozdělené hlasování o 
BT a MBT“ 

Přistoupeno k hlasování za obě plemena. 

Pro: 129   Proti: 64   Zdržel se: 7 

Členská schůze schválila otevření genealogie.  

 

 Návrh Marie Kořínkové Vyšatové č. 11/2022 ze dne 11. 8. 2022 – návrh na 
změnu Organizačního řádu – posunutí věkové hranice pro svod na 12 měsíců 

„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“ 

Návrh byl stažen.  

 

 Návrh Marie Kořínkové Vyšatové č. 12/2022 ze dne 11. 8. 2022 – návrh na 
změnu systému bodování soutěže 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.“ 

Návrh byl stažen.  

 

 Návrh Radky Šumy Kozlové č. 13/2022 ze dne 18. 8. 2022 – návrh na změnu 
Stanov/Jednacího řádu 
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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.)“ 

Návrh byl stažen s ohledem na schválení nových stanov.  

 Návrh Radky Šumy Kozlové č. 14/2022 ze dne 18. 8. 2022 – návrh na změnu 
Stanov – omezení členů při hlasování o podmínkách chovnosti 

„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“. 

Návrh byl stažen s ohledem na schválení nových stanov a bude zvážen pro příští členskou schůzi.  

 Návrh Radky Řežábkové č. 15/2022 ze dne 2. 9. 2022 – návrh na změnu 
Organizačního a Platebního řádu – návrh na zrušení expresních krycích listů a 
zpoplatnění krycích listů 

„Navrhuji zrušit expresní KL a všechny KL zpoplatnit jednotnou částkou dle schválení členské schůze 
(viz návrh Platebního řádu).“  

Doplněna lhůta pro vydání krycího listu do 14 dnů. Členská schůze navrhuje částku poplatku za 
vystavení krycího listu 300,- Kč. Účinnost od 1. 12. 2022.  

 Pro: 169    Proti: 24   Zdržel se: 13 

Členská schůze schválila změnu Organizačního řádu. Vystavování expresního krycího listu se zrušuje 
s účinností 1. 12. 2022. Vystavovat se bude pouze jeden typ krycího listu. Lhůta pro vystavení krycího 
listu se zkracuje na 14 dní od doručení žádosti o krycí list.  

Členská schůze schválila změnu Platebního řádu a stanoví poplatek za vystavení krycího listu ve výši 
300,00 Kč s účinností od 1. 12. 2022.  

 
 Návrh Barbory Hurtové č. 16/2022 ze dne 3. 9. 2022 – zavedení soutěže 

Sportovec roku 

„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.“ 

Diskuze: vyhlašování při podzimní výstavě, protože při jarní je vyhlašován top bull a nebude na to čas. 

Pro: 212  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Členská schůze schválila návrh na vyhlašování soutěže Sportovec roku. Pravidla soutěže budou 
vypracovány navrhovatelem do 31. 12. 2022. První ročník soutěže bude za rok 2023.  
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 Návrh Barbory Hurtové č. 16/2022 ze dne 3. 9. 2022 – návrh na změnu 
systému bodování soutěže TOP BULL 

 

„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“.  

V diskuzi doplněno, že se to netýká letošního roku, až od 2023.  

Pro: 146  Proti: 0   Zdržel se: 66 

Členská schůze schválila návrh na změnu systému bodování soutěže TOP BULL. Do bodování počínaje 
rokem 2023 se budou zahrnovat také zahraniční FCI výstavy.  

 

 Návrh Věry Jirásek Selingerové ze dne25. 9. 2022 – rozšíření povinných 
zdravotních vyšetření pro uchovnění psa/feny 

 

 

Nehlasuje se o bodu a) 

O tomto návrhu hlasují pouze členové s oprávněním hlasovat o změnách podmínek chovnosti. 

Pro: 0   Proti: 24   Zdržel se: 17 

Členská schůze zamítla rozšíření povinných zdravotních vyšetření pro uchovnění psa/feny. 

 

 Návrh Věry Jirásek Selingerové ze dne 25. 9. 2022 – sjednocení věku pro 
zdravotní vyšetření (návrh od 12 nebo od 15 měsíců) 

O tomto návrhu hlasují pouze členové s oprávněním hlasovat o změnách podmínek chovnosti. 

Pro: 0   Proti: 36   Zdržel se: 5 

Členská schůze zamítla návrh na rozšíření povinných zdravotních vyšetření. 
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KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  

.

 
 Návrh Věry Jirásek Selingerové ze dne 25. 9. 2022 – změna minimálního a 

maximálního věku pro krytí feny 
 

 

O tomto návrhu hlasují pouze členové s oprávněním hlasovat o změnách podmínek chovnosti. 

Pro: 0    Proti: 37   Zdržel se: 4 

Členská schůze zamítla návrh na zvýšení minimální věku pro krytí feny na 2 roky, na snížení 
maximálního věku pro krytí feny na 7 let. 

5. DISKUZE 
Žádná 

6. ZÁVĚR SCHŮZE 
 Ověření zápisu z členské schůze 

Tento zápis byl vyhotoven a ověřen členy komise pro přípravu zápisu ze zasedání členské schůze.  

Tento zápis podepisují všichni členové komise pro přípravu zápisu ze zasedání členské schůze, 
předseda KABT (v jeho nepřítomnosti místopředseda KABT) a předseda dozorčí rady.  

Součástí tohoto zápisu je prezenční listina obsahující jména osobně přítomných členů KABT, členů 
přítomných na základě plné moci. 

 Ukončení zasedání členské schůze 

Zasedání členské schůze bylo ukončeno. 

Zápis bude zveřejněn na internetových stránkách KABT do 30 dní od konání zasedání členské schůze a 
také v nejbližší ročence vydávané KABT.  

 

V Choceradech dne 9. 10. 2022 

 




