
Zápis čtvrté výborové schůze

9.12. 2017 Beroun

Přítomni: JUDr. Josef Plachý, Ing. Lucie Olivová, Helena Kecová, Alena Hromová, 

Ing. Martina Tesárková, Tatána Šlesingrová

Zapsala: Alina Ustimenko

1) Návrh úpravy stanov (plnění úkolu z ČS 2017)

- Při vyloučení má vyloučená osoba možnost odvolat se k členské schůzi MK ČR

- Návrh znění v příloze zápisu

2) Inzerce na webu pro nečleny klubu

- Bude umoženěna inzerce vrhů i pro nečleny klubu, za poplatek za vložení (300 Kč za 

vložení na dva měsíce, v ceně jsou dvě případné aktualizace inzerátu)

- Ostatní inzerce (netýkající se chovu) - dle dohody s výborem MK ČR

3) Zřízení transparentního účtu pro welfare MK ČR

- JUDr. Plachý udělí plnou moc pro zřízení účtu p.Kecové

- p. Kecová zajistí zřízení transp. účtu pro welfare MK ČR

4) Byl zřízen oficiální profil welfare MK ČR (web i FB profil)

-Skupina welfare bude propojena s oficiální FB skupinou klubu

- Pro všechny psy bez rozdílu původu

- Na MK ČR se můžou obracet kdokoli ve věci opuštěných psů bez rozdílu původu

5) Projednání ukončení členství pana Kremla 

- Pan Kreml požádal o ukončení členství

- Výbor bere na vědomí a vyhovuje žádosti, všechny osobní údaje budou vymazány 

7) Přijetí nových členů – s platností od 1.1.2018

- p. Denisa Kisialová, p. Jaroslav Šulc, p. Barbora Hájková, p. Hana Nýčová



Příloha návrhu na změnu znění stanov MK ČR:

Tento návrh je zpracován jako jeden z úkolů, které výbor dostal od ČS 2017.

Čl. VI.
Odst. 2. se doplňuje o:
Rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena spolku se doručuje písemně, doporučeným dopisem. Právní
moc rozhodnutí nabývá uplynutím 14 dnů ode dne doručení členovi spolku.     
Odst. 5 se nahrazuje takto:
5. a) Vyloučený člen může do 14 dnů od doručení rozhodnutí výboru spolku o vyloučení, podat cestou
výboru  odvolání  proti  rozhodnutí  výboru.  Odvolání  musí  být  podáno písemně,  poštovním stykem, na
adresu spolku. V případě, že rozhodnutí o vyloučení nebylo možné doručit, odvolací lhůta běží ode dne,
kdy marně uplyne úložná doba zásilky uložené na příslušném poštovním úřadu.
b) Odvolání má odkladný účinek.
c)  Výbor  spolku  je  povinen  nejpozději  do  60  dnů  ode  dne  doručení  písemného  odvolání  svolat
mimořádnou členskou schůzi s jedním bodem programu, a to přezkoumání odvolání člena spolku proti
vyloučení a vydání usnesení, které potvrdí nebo zruší napadené rozhodnutí výboru spolku. Proti usnesení
mimořádné členské schůze, svolané k projednání odvolání člena spolku není právo odvolání. Rozhodnutí
o vyloučení nabývá právní moci dnem vydání usnesení členské schůze o potvrzení rozhodnutí výboru.
Mimořádná členská schůze se přiměřeně řídí ustanoveními těchto stanov pro členskou schůzi. 
Odst. 5. čl. VI. bude přečíslován na č. 6. a text upraven takto:
6.  Vyloučený  člen  může  do  tří  měsíců  od  zamítnutí  jeho  odvolání  proti  rozhodnutí  spolku  o  svém

vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li
usnesení členské schůze o potvrzení vyloučení doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy
se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství
vyloučení zapsán do evidence členů, jinak jeho právo zaniká.

Čl. VIII
Odst. 5. se doplňuje o větu:
Mimořádnou  členskou  schůzi  musí  výbor  spolku  svolat  také  v případě  projednávání  odvolání  člena
spolku proti rozhodnutí výboru o vyloučení ze spolku.
Čl. VIII.
Odst. 8. se doplňuje o bod k)
k)  je  odvolacím orgánem spolku  v případě,  kdy  člen  spolku  podá odvolání  proti  rozhodnutí  o  svém
vyloučení ze spolku

Čl. XII.
Odst. 6. se doplňuje o větu:
Všichni členové orgánu rozhodují osobně, nepřipouští se zastoupení.


