
NÁVRH NA ÚPRAVU STANOV DOBRMAN KLUBU ČR z.s. 
K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI KLUBU 13. 2. 2021 

 

Předsednictvo Dobrman klubu ČR z.s. na svém zasedání dne 10. 12. 2020 rozhodlo, že členské 
schůzi předloží návrh na změnu Stanov Dobrman klubu ČR z.s. ve znění: 
 

„Vážená členská schůze, 
 

v souladu s článkem 9 odst. 4 písm. d) Stanov spolku Dobrman klubu ČR z.s. si Vám 
dovolujeme předložit návrh na změnu stanov.  
 

Navrhujeme:  
 

1) Změnu článku 5 – Člen klubu, odst. 3, a navrhujeme, aby bylo členskou schůzí přijato 
toto 

 

Usnesení: Článek 5 odst. 3 Stanov spolku Dobrman klub ČR z.s. se mění tak, že se 
vypouští věta: „Na webových stránkách spolku uveřejní předsednictvo neúplný (bez 
uvedení osobních údajů) aktuální seznam členů, kde bude uvedeno pouze jméno, 
příjmení a evidenční číslo člena.“ 

 

Odůvodnění: Ustanovení stanov, kdy má být na webových stránkách zveřejněn seznam 
členů je v přímém rozporu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) – GDPR. 
  

2) Změnu článku 8 – Povinností členů, odst. 1 písm. i), a navrhujeme, aby bylo členskou 
schůzí přijato toto 

 

Usnesení: Článek 8 odst. 1 písm. i) Stanov spolku Dobrman klub ČR z.s. se mění tak, 
že se vypouští věta (Základní povinnosti členů jsou:): „při reprezentaci klubu podepsat 
kodex reprezentanta.“ 

 

 Odůvodnění: Ustanovení stanov je v tomto bodě zastaralé, v současné době neexistuje 
 závazná podoba etického kodexu a reprezentanti jej nepodepisují.  
 

3) Změnu článku 10 – Předsednictvo spolku, odst. 12, bod 12.4, a navrhujeme, aby bylo 
členskou schůzí přijato toto  
 

Usnesení: Článek 10 odst. 12, bod 12.4 Stanov spolku Dobrman klub ČR z.s. se mění 
tak, že se vypouští věta (Rozhodování předsednictva per rollam): „V takovém případě 
se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové předsednictva.“ 

 



Odůvodnění: Ustanovení stanov je v tomto bodě značně nepraktické, neboť v případě 
vážných či dlouhodobých zdravotních problémů člena předsednictva může být 
předsednictvo paralyzováno. Toto ustanovení je navíc dobře zneužitelné v případě, že 
by některý z členů předsednictva chtěl bojkotovat důležité hlasování.  

 

4) Změnu článku 12 – Kontrolní komise, odst. 7, a navrhujeme, aby bylo členskou schůzí 
přijato toto 

 

Usnesení: Článek 12 odst. 7 Stanov spolku Dobrman klub ČR z.s. se mění tak, že se 
vypouští text (Zasedání kontrolní komise. Rozhodnutí per rollam): „V případě naléhavé 
potřeby může předseda kontrolní komise vyzvat členy k písemnému hlasování nebo 
hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady.“ a 
nahrazuje se textem „V případě naléhavé potřeby může předseda kontrolní komise 
vyzvat členy k písemnému hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací 
techniky mimo zasedání kontrolní komise.“ 

 

Odůvodnění: jedná se o zjevnou chybu v psaní.  
 

5) Změnu článku 13 – Způsob voleb, odst. 7 Stanov spolku Dobrman klub ČR z.s. se mění 
tak, že se vypouští text: „Volen do funkce může být pouze člen, který vykonává 
chovatelskou činnost pod DKČR, pokud tuto činnost vykonává.“ a nahrazuje se textem 
„Volen do funkce může být pouze člen, který na území České republiky vykonává 
chovatelskou činnost pro plemeno dobrman pod DKČR, pokud tuto činnost vykonává.“  

 

Odůvodnění: Z širšího kontextu článku 13 je evidentní, že ustanovení se týká území 
České republiky. Tomuto výkladu nasvědčuje formulace odst. 4 a odst. 9 článku 13. 
Především však článek 13 odst. 7 stanov nelze vůbec uplatňovat v kontextu dalších 
zemí, neboť by to bylo v rozporu s právním normou vyšší právní síly – s předpisy FCI, 
které stanoví, že chovatel musí mít bydliště v místě, kde bude odchov zapsán v 
plemenné knize.  

 

6) Změnu článku 14 – Volební komise, průběh voleb odst. 2 Stanov spolku Dobrman klub 
ČR z.s. se mění tak, že se vypouští text: „Do předsednictva jsou zvoleni kandidáti podle 
počtu získaných hlasů, a to 5 členů.“ a nahrazuje se textem „Do předsednictva je 
zvoleno 5 členů s největším počtem hlasů.“  

 

 

Za Předsednictvo Dobrman klubu ČR z.s. 
MUDr. Renáta Bočanová 

Mgr. Kateřina Krejčí 
 

 


