
MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ KLUBŮ BRETAŇSKÉHO OHAŘE 
(AICEB); 

 
Založen podle zákona z 1. července 1901. 

 

Hlava I. 
Účel a složení 

 
Článek 1:  
Je ustaven níže podepsanými a všemi, kteří se následně budou řídit těmito stanovami sdružení, které 
se řídí zákonem z 1. července 1901. Tyto stanovy anulují a nahrazují ty předcházející.  

 

Článek 2:  
Toto sdružení si zachovává název: Mezinárodní sdružení lubů bretaňského ohaře (Amicale 
Internationale des Clubs de L'Epagneul Breton - A.I.C.E.B.) 
 
Článek 3: 
Toto sdružení propojuje národní chovatelské kluby plemene Epagneul Breton (bretaňský ohař) a jeho 
cílem je  

1) zlepšovat a posilovat chov a rozšiřování rasy EB, zejména napomáhat spojování jedinců, 
pocházejících z různých národních chovů, a tyto brát v úvahu jako aktuálně nejlepší 
představitele plemene, a to na základě mezinárodních soutěží nevyšší kvality. 

2) Při těchto příležitostech zintenzivňovat setkávání chovatelů a milovníků rasy z různých 
členských zemí za účelem podpory výměny znalostí a zkušeností, ať už v chovu, krmení, 
veterinární péči, jako i ve všech dalších kynologických oborech.  

3) 3. Sledovat vývoj plemene EB  a podporovat v každé členské zemi  A.I.C.E.B. homogenitu typu 
a pracovní vlastnosti specifické pro plemeno při respektování standardu země původu. 

4) Podporovat přijetí nových národních klubů. 
5) Harmonizovat a sjednocovat kritéria pro hodnocení plemene EB, a to jak při práci na Field 

Trial, tak na výstavách, vést rozhodčí k k tomu, aby kladli důraz na zásadní vrozené kvality a 
specifický styl a tím přispívali ke zdokonalení plemene a poskytnout jim správný a jednotný 
výklad pracovních pravidel a exteriérového standardu, standardu bretaňského ohaře 
zpracovaného zemí původu.  

6) Přispívat k formaci nových mezinárodních pracovních a výstavních soudců podporou 
mezinárodních výměn. 

7) Sponzorovat mezinárodní soutěže specifické pro dané plemeno a organizovat všechny akce, 
konference umožňující přispět k dosažení současných zákonných cílů. 

8) Úřední jazyk A.I.C.E.B. je francouzština. 
 
Článek 4: 

Sídlo společnosti je: 160 rue de Garenne, 40600 Biscarosse (Francie);  

 
Článek 5:  

Sdružení zahrnuje aktivní členy, pasivní členy a čestné členy. Aktivní členové jsou zástupci 

jednotlivých národních klubů, a to po zaplacení jejich ročního členského příspěvku. Výši 

členských příspěvků jednotlivých členů stanoví každoročně Generální zasedání. 

 



Hlava II 
Správa a činnost 

 
Článek 6: 
Sdružení spravuje kancelář, jejíž členové jsou voleni na Generálním zasedáním na dobu tří let a na 
dobu neurčitou znovu volitelní.  
 A.I.C.E.B. bude spravován výborem, který bude pracovat ve složení: prezident, první viceprezident, 
druhý viceprezident a dva členové výboru, jakož i sekretář - pokladník. Funkci předsedy bude zastávat 
francouzský občan.  Všechny ostatní pozice budou zastávány prezidenty národních klubů nebo jejich 
zástupci. Pokladníkem bude francouzský občan.  
 
Článek 7:  
Generální zasedání členů sdružení se bude scházet nejméně jednou ročně.  Zasedá také vždy, když to 
výbor nebo třetina členů sdružení považuje za nutné. 
 
Článek 8: 
Generální zasedání vyslechne zprávu kanceláře o finančním řízení a o etické situaci sdružení a v 
případě potřeby přistoupí k novým volbám. Prezident nebo tajemník jsou povinni informovat 
prefekturu nebo sub-prefekturu do tří měsíců o všech změnách, ke kterým došlo ve správě nebo 
řízení. Jednání budou zapsána do zvláštního rejstříku sdružení a podepsána prezidentem a 
tajemníkem. Tento registr musí být předložen bez zbytečného zdržování na jakoukoli žádost 
prefektovi nebo jeho zástupci. 
 
Článek 9: 
Příjmy sdružení sestávají kromě členských příspěvků i z eventuálních výnosů Field-Trials. 
 
Článek 10: 
Na Generálním zasedání mohou být vypracovány vnitřní předpisy, předpisy, kterými se zavazují 
všichni členové sdružení a které mohou upravovat určité podrobnosti, které tyto stanovy neřeší. 
 

Hlava III 
Úpravy stanov – rozpuštění spolku 

 
Článek 11:  
Generální zasedání může provést jakékoli změny stanov, které považuje za nutné. 
 
Článek 12:  
O zániku sdružení lze rozhodnout pouze na Generálním zasedání.  Je potřeba souhlas většiny, která 
čítá alespoň polovinu počtu členských subjektů. 
 
Článek 13: 
V případě rozpuštění budou aktiva z likvidace, pokud existují, přidělena na dobročinné účely, určené 
Generálním zasedáním.  
 
V OSUNA (Andalusie) dne 12. února 2006                   Změněno v TRILOFOS (Řecko) dne 5. března 2016  
 
Prezident AICEB:                                                                                                    Sekretář - pokladník: 
Christian GUNTHER                                                                                                Maryse BAUDET 
 


