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Zápis z členské schůze klubu AST konané v Teplicích dne 14.05.2022 

Přítomno  členů – viz prezenční listina – 25 členů 

 

Počet členů během jednání schůze kolísal. Počty hlasů sčítaných u jednotlivých 
hlasování proto nemusí vždy souhlasit se zde uvedeným počtem přítomných, někteří 
přišli později, u prvních hlasování tak chyběli, někteří během jednání odcházeli. 

 

Po sečtení všech přítomných členů klubu KAST se podle stanov posouvá zahájení 

členské schůze o jednu hodinu tzn. na 19h.    

Program členské schůze: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátové komise 

3. Volba zapisovatele a návrhové komise 

4. Zpráva o činnosti výboru 

5. Zpráva o hospodaření 

6. Zpráva poradce chovu 

7. Zpráva výstavního referenta 

8. Zpráva matrikáře 

9. Zpráva revizní a disciplinární komise 

10. Informace o plánovaných akcích klubu pro rok 2022 

11. Hlasování o schválení nových Stanov klubu 

12. Hlasování o schválení nového Kárného řádu 

13. Diskuze 

14. Vyhodnocení klubových soutěží   

15. Návrh usnesení 

16. Závěr 

 

1. Zahájení 

Členskou schůzi zahájil přivítáním p. Jelínek Stanislav a následně seznámil 

přítomné s programem členské schůze. Program schůze byl schválen. 

 

2. Volba mandátové komise  

Návrh mandátové komise: Horká P., Holková K.,        

Mandátová komise schválena – pro 24 , proti 0, zdrželo se 0. 
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3. Volba zapisovatele a návrhové komise 

Návrh zapisovatele: Jelínek S.  

Zapisovatel schválen – pro 24, proti 0, zdrželo se 0. 

Návrh návrhové komise: Večeřová E., Jelínek S.  

Návrhová komise schválena – pro 24, proti 0, zdrželo se 0. 

 

4. Zpráva o činnosti výboru   

Zprávu o činnost přednesl p. Jelínek S.  

 

5. Zpráva o hospodaření 

Zprávu o hospodaření přednesla pí. Večeřová E. 

 

6. Zpráva poradce chovu  

Zprávu poradce chovu přednesla pí. Jatelová M.  

 

7. Zpráva výstavního referenta  

Zprávu výstavního referenta přednesla sl. Horká P.   

 

8. Zpráva matrikáře 

Zprávu matrikáře přednesla sl. Gablerová A.  

 

9. Zpráva revizní a disciplinární komise 

Zprávu revizní a disciplinární komise přednesl p. Hlávka M.  

 

10. Informace o plánovaných akcích klubu pro rok 2022 

Informace o plánovaných akcích přednesla sl. Kyselá E. 

 

11. Hlasování o schválení nových Stanov klubu 

Výbor klubu nechal právní kanceláří zpracovat revizi stávajících Stanov.  

Po úpravě byly 13.4.2022 vyvěšeny na webových stránkách klubu a mailem  

byli členové klubu seznámeni s možností připomínkování do 2.5.2022. 

Výbor klubu projednal všechny zaslané podněty a připomínky členů týkající se 

zveřejněných nových Stanov klubu. 

 

Návrh nových Stanov byl schválen – pro 24, proti 0, zdrželo se 0. 

 

12. Hlasování o schválení nového Kárného řádu  

Výbor klubu nechal právní kanceláří zpracovat revizi stávajícího Kárného řádu.  

Po úpravě byl 13.4.2022 vyvěšen na webových stránkách klubu a mailem  

byli členové klubu seznámeni s možností připomínkování do 2.5.2022. 

Výbor klubu pojednal všechny zaslané podněty a připomínky členů týkající se 

zveřejněného nového Kárného řádu. 
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Členská schůze na základě připomínek navrhla tyto změny:  

 

Změna čl. I. Bod 16.  

Vyloučený člen klubu může být opakovaně přijat za člena klubu nejdříve po 

uplynutí pěti let od vydání konečného rozhodnutí o vyloučení, a to schválením 

jeho písemné žádosti výborem klubu.  

 

Změna čl. II bod 3 a) 

Nakrytí chovné feny psem bez průkazu původu, nebo psem, který není 

v registru chovných psů. Při nedbalostním přestupku lze 

chovateli/majiteli/držiteli chovné feny uložit pokutu až do výše 10.000,-, zákaz 

chovatelské činnosti pod KAST nebo vyloučení z klubu. 

 

Změna čl. II bod 3 b)  

Nakrytí feny bez průkazu původu nebo feny, která není v registru chovných fen, 

psem s průkazem původu. Při nedbalostním přestupku lze 

chovateli/majiteli/držiteli chovného psa uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč, 

zákaz chovatelské činnosti pod KAST nebo vyloučení z klubu.  

 

Změna čl. II bod 3 c) 

Prodej štěňat před očipováním nebo před minimání dobou odběru štěňat, což 

je 50 dní věku štěňat. Chovateli/majiteli/držiteli lze uložit napomenutí nebo 

pokudu až do výše 1.500,- Kč za každé prodané štěně, maximálně však 

v souhrnné výši 10.000,- Kč.  

 

Změna čl. II bod 3 d) 

Prodej štěňat subjektům, které obchodují se psy. Chovateli/majiteli/držiteli/ lze 

uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč, zákaz chovatelské činnosti pod KAST 

nebo vyloučení z klubu.  

 

Návrh nového Kárného řádu s výše uvedenými změnami byl schválen – 

pro 17, proti 0, zdrželo se 0. 

 

 

13. Diskuze 

Návrh členů na uspořádání odborného semináře na chovatelská témata. 

Vznést dotaz na AKC jaký je stav vyhotovení výkladu standardu AST.   

 

 

14. Vyhodnocení klubových soutěží 

Sl. Horká předala majitelům úspěšných jedinců poháry za klubové šampionáty.  
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15. Návrh usnesení 

Členská schůze schvaluje: 

- mandátovou komisi  

- zapisovatele a návrhovou komisi 

- zprávu o činnosti výboru 

- zprávu o hospodaření  

- zprávu poradce chovu 

- zprávu výstavního referenta 

- zprávu matrikáře 

- zprávu revizní a disciplinární komise 

- informace o plánovaných akcích klubu pro rok 2022 

- nové Stanovy klubu  

- nový Kárný řád s výše uvedenými změnami 

Návrh usnesení byl schválen – pro 25, proti 0, zdrželo se 0.  

16. Závěr 

Členskou schůzi poděkováním všem zúčastněným ukončil p. Jelínek S.  

 

 

 Zapsal: Jelínek Stanislav, dne 14. května 2022 

 


