Návrhy k projednání na členskou schůzi 5.10.2019
STANOVY:
Návrh č. 1
V Článku 3, Činnost klubu a jeho cíle
Doplnit
o/ finanční pomoc bíglům v nouzi, dary spolkům a útulkům
a vyhodit bod 3/ Klub nevyvíjí podnikatelskou činnost.
Klub prodává reklamní předměty, kalendáře, provozuje stánkový prodej na podporu
bígl v nouzi. A má na tuto činnost zřízený živnostenský list.
Eva Cenková

Návrh č. 2
V článku 5, Vznik a zánik členství
Bod 4/
Členství vzniká podáním přihlášky, zaplacením zápisného a členského příspěvku na
daný kalendářní rok. Členství vzniká zpětně, ke dni podání přihlášky. Pokud není
zápisné a členský příspěvek zaplacen do jednoho měsíce od podání přihlášky, členství
nevznikne. Výbor může odmítnout člena klubu do čtrnácti dnů od splnění poslední
podmínky pro vznik členství.
Navrhuji zrušit slovo zápisné, zápisného
Navrhuji zaměnit za: Členství vzniká ke dni zaplacení členského poplatku.
Odůvodnění:
Zápisné se již neplatí. Běžná praxe v klubu přihlíží vzhledem např. k přihlášce na
výstavu, vrhu štěňat, uchovnění psa k datu zaplacení členského příspěvku.
Nové navrhované znění tohoto bodu:
Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na daný
kalendářní rok. Členství vzniká zpětně, ke dni zaplacení členského příspěvku. Pokud
není členský příspěvek zaplacen do jednoho měsíce od podání přihlášky, členství
nevznikne. Výbor může odmítnout člena klubu do čtrnácti dnů od splnění poslední
podmínky pro vznik členství.
Bod 5/
Výši a splatnost zápisného a členského příspěvku určuje Členská schůze. Příspěvek
je vždy splatný nejpozději do 31.12. kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu
roku, za který se příspěvek platí. V případě prodlení se zaplacením příspěvku je Člen
povinen uhradit znovu zápisné a členský příspěvek, pokud trvá na prodloužení členství
v klubu, jinak členství zaniká. Termín splatnosti příspěvku se nevztahuje na zahraniční
členy klubu.

Navrhuji červeně vyznačené zrušit a doplnit slovo členského.
Nové znění tohoto bodu:
Výši a splatnost členského příspěvku určuje Členská schůze
Eva Cenková
Návrh č. 3
Článek 7, Práva a povinnosti Členů
Bod 8/
Členové jsou povinni oznámit výboru do 15 dnů závažné změny související s
členstvím (zejm. změnu doručovací adresy člena, změny v držbě chovného jedince,
apod.)
Navrhuji nahradit do 30 dnů a změny v držbě chovného jedince zrušit.
Eva Cenková
Návrh č. 4
Článek 11, Způsob svolávání členské schůze
Bod 5
Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo
svoláno. Stane-li se tak méně než 7 dní před oznámeným datem zasedání, klub
nahradí účelně vynaložené náklady členům, kteří se na zasedání dostavili podle
pozvánky a požádali o poskytnutí náhrady ve lhůtě 10 dnů ode dne, kterého se mělo
zasedání konat, pro vyloučení pochybností klub není povinen uhradit takové náklady
v případě náhradního zasedání členské schůze podle odstavce 8 níže. Výše náhrady
se určí podle předpisů o cestovních náhradách.
Navrhuji červený text vyřadit, protože žádný odstavec 8 níže neexistuje.
Eva Cenková
Návrh č.5
Článek 15, Složení, ustavení a funkční období výboru
Bod 3/ Členové výboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Neklesl-li počet členů
výboru volených členskou schůzí pod polovinu, jmenuje výbor za svého člena, jehož
funkce zanikla před uplynutím funkčního období, náhradního člena, do příštího
zasedání členské schůze. Skončila-li takto funkce předsedy výboru, volí vždy výbor

po takovémto doplnění ze svého středu nového předsedu výboru. Do doby zvolení
nového předsedy plní jeho funkce místopředseda.
Navrhuji změnit ..“do příštích voleb výboru“
Odůvodnění:
Skoro v každém volebním období někdo odstoupí z výboru. Podle současného znění
bychom museli volit tedy na každé schůzi celý výbor. Což je dost nepraktické.
Eva Cenková
Návrh č.6
Článek 16, Postavení a působnost výboru
Bod y/
rozhodovat o výši členských příspěvků, zápisného a dalších poplatků
Navrhuji zrušit červený text, tedy výbor nemůže rozhodovat o výši členských
příspěvků a zápisného.
Odůvodnění: rozhodování o výši členských příspěvků máme v působnosti členské
schůze, je to tedy v rozporu.
Eva Cenková
Návrh č.7
Článek 17, Rozhodování výboru
Bod 6/
Výbor může na návrh kteréhokoli jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to
písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod.. Zápis o
takovémto způsobem přijatém rozhodnutí musí být podepsán přítomnými členy výboru
a přiložen k zápisu z nejblíže následujícího zasedání výboru, jinak je rozhodnutí
neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého
nepřítomného člena na zasedání výboru.
Navrhuji červený text změnit takto:
a to písemným hlasováním, prostřednictvím elektronické pošty, či jiných nástrojů či
aplikací.
Eva Cenková
Návrh č.8
Článek 20, Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

Bod 3/ Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Neklesl-li počet
členů dozorčí rady pod polovinu, jmenuje dozorčí rada za svého člena, jehož funkce
zanikla před uplynutím funkčního období, náhradního člena, do příštího zasedání
členské schůze. Skončila-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí vždy dozorčí rada
po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového předsedu dozorčí rady.
Navrhuji zaměnit červený text za: …… do příštích voleb dozorčí rady.
Eva Cenková
Návrh č.9
Článek 22, Rozhodování dozorčí rady
Bod 6/ Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo
zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod..
Zápis o takovýmto způsobem přijatém rozhodnutí musí být podepsán všemi členy
dozorčí rady, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro
hlasování pouze některého jejího nepřítomného člena na zasedání dozorčí rady.
Navrhuji zaměnit červený text takto:
Prostřednictvím elektronické pošty či jiných nástrojů a aplikací.
Eva Cenková

Návrh č. 10
Navrhuji zkrácení mandátu členů výboru na 2 roky.
Vysvětlení: Má-li být činnost klubu dynamická a efektivní, je potřeba, (a) aby se
členové klubu častěji vyjadřovali k tomu, zda se jim činnost výboru zamlouvá, či
nikoli; (b) aby jednotliví členové výboru nepropadli syndromu totálního vyhoření.
Současných 5 let je velice dlouhá doba a domnívám se, že je to také jeden z důvodů,
proč se do výboru tak těžko shánějí kandidáti. Na 5 let se nikdo zavazovat nechce.
Karolína Zamora
Návrh č. 11
Navrhuji snížení počtu členů výboru na minimální počet stanovený zákonem, tj. 5
členů
Vysvětlení: Zasedat ve výboru neznamená vyplňovat prázdné místo a nijak víc se
neangažovat, ale chtít věci posouvat kupředu a být připraven na to, že to bude stát
nějakou časovou investici. Současný stav ukazuje, že 5členný výbor by neměl

problém zastat vše, co se od něj očekává, a k tomu by byl v rozhodování mnohem
dynamičtější. Navíc výboru nic nebrání v tom, aby v případě nouze požádal o pomoc
řadové členy, jako to funguje i v jiných chovatelských klubech. Tento návrh se
mimochodem opírá o informace získané z jiných klubů – zatím jsem se nesetkala s
tím, že by jinde ve výboru zasedalo více než 5 členů.
Karolína Zamora

