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Věc: Stížnost na Administrátora chovu 

 

Dobrý den paní Veselá, 

KK projednala vaši stížnost z prosince roku 2019.  

Pokud někdo podá stížnost na jakéhokoliv člena výboru, v souvislosti nikoli s porušením řádů a 

stanov, ale v souvislosti s tím, že není spokojen s tím, jak vykonává přidělenou funkci, nemá to co 

dělat s kárnou komisí. Výbor za svou činnost odpovídá pouze členské schůzi. Kárná komise se zabývá  

přestupky, které jsou v rozporu se zněním stanov a řádů: 

St. 13.1. Porušení ustanovení stanov, jiných předpisů a přijatých usnesení orgánů klubu či povinností 

z nich vyplývajících může mít za následek kárné opatření uložené ve smyslu těchto stanov. 

 

Pokud tedy někdo není spokojen s prací člena výboru nebo celého výboru, obrátí se s tím na příští 

členskou schůzi, případně může navrhnout svolat mimořádnou čl. schůzi ( za splnění podmínek dle 

řádů). Nic s tím však nemá společného KK. 

Pokud by ale člen výboru, případně celý výbor porušil něčím řády klubu, musí stěžovatel stejně, jako 

u každého jiného přestupku doložit, který bod stanov či řádů byl konkrétně  porušen. Pak se tím 

samozřejmě KK bude zabývat. 

Odůvodnění: 

Řádný člen má právo: 

St. 5.2. Volit členy orgánů klubu a být do nich volen. 

 5.3. Účastnit se členských schůzí s právem navrhovat doplnění programu, právem hlasovacím a 

právem diskutovat ke každému bodu programu, účastnit se jednání výboru klubu bez práva 

zasahovat do jednání. O eventuálním vystoupení člena před výborem rozhodne na základě jeho 

žádosti výbor.  

5.4. Podávat návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy ke všem orgánům klubu a žádat jejich 

vyjádření. 

Členská schůze: 

7.4.6. dle volebního řádu volí a odvolává členy výboru klubu, dozorčí rady a kárné komise v 

potřebném počtu osob; 

 7.4.7. hodnotí činnost dalších orgánů klubu i jejich členů; 

Výbor klubu: 

 8.1. Výbor klubu je statutárním a zároveň nejvyšším výkonným orgánem v období mezi členskými 

schůzemi klubu, je volen členskou schůzí a odpovídá jí za svou činnost. 

8.5. Členství ve výboru zaniká: např. odvoláním členskou schůzí; 



8.9. Výbor odpovídá za svou činnost členské schůzi klubu!!! 

 

Poučení: 

13.10. Proti rozhodnutí může být podáno odvolání k rukám předsedy klubu, a to ve lhůtě 15 dnů ode 

dne doručení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. O odvolání rozhoduje členská schůze, a to 

s konečnou platností. Rozhodnutí se doručí dotyčnému členu do vlastních rukou a nabývá účinnosti 

doručením. O jeho náležitostech platí obdobné to, co je uvedeno v ustanovení čl. 13.9. těchto stanov. 

Vydání tohoto rozhodnutí není časově omezeno. 

 

Rozdělovník: 

Veselá Ivana 

Výbor klubu WDK 

KK 

 

V Kateřinicích 15.1.2020 

13.9. Rozhodnutí podepisuje předseda kárné komise klubu. 

 

 

 

 

 


