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Prošetření odpovědnosti za zmařenou
členskou schůzi svolanou na den 13.10.2007 v Milovicích

Vážený pane inženýre,
Revizní komise Hovawart klubu ČR prošetřila Vaše podání ze dne 5.10.2007 ohledně
odpovědnosti za zmařenou členskou schůzi svolanou na den 13.10.2007 v Milovicích tak, že
je nejprve postoupila jednotlivým členům Výboru klubu s žádostí o podání vysvětlení
s termínem do 15.10.2007. Na naši žádost včas reagovali jen někteří členové Výboru klubu, a
to takto :
Alena Goldmannová (bonitační referent) uvedla, že se necítí být zodpovědná za
řádné nesvolání členské schůze. Agenda bonitačního referenta je velmi rozsáhlá, kompletně
zajišťuje svody a bonitace včetně archivace, výstupů pro zveřejnění na webu a ve zpravodaji
a předává informace o výsledcích bonitací OPCH. V tuto chvíli pracovala na zajištění šesté
takové akce (Milovice, Kroměříž, 2x Praha, Kroměříž, nyní Milovice). Organizace chodu
samotného klubu nespadá do její kompetence.
Michaela Weidnerová (místopředsedkyně a šéfredaktorka Zpravodaje) konstatovala,
že se chyba skutečně stala, ale není jí známo, že by byla úmyslná. Ve Výboru klubu zastává
funkci a je rovněž kontaktní osobou pro IHF a zahraničí. Z titulu těchto funkcí a s nimi
souvisejícími povinnostmi se však necítí osobně zodpovědná za nastalou, i když velmi
nepříjemnou, situaci.
Mgr. Alena Otrubová (hlavní poradkyně chovu) cítí osobní odpovědnost za neplatné
svolání členské schůze potud, že je členem Výboru klubu jako kolektivního orgánu. Pozvánku
na členskou schůzi ve Zpravodaji nečetla a nenapadlo ji překontrolovat její obsah z důvodu
návalu další práce. Chyba se stala tak, že se na schůzi Výboru klubu (Rychety) probíralo
místo, termín i čas s tím, že proběhla diskuse o přesné hodině zahájení. Protože zahájení
členské schůze korespondovalo s ukončením výstavy a odhady přihlášených jedinců na
výstavu byly vysoké, dohodla se 18. hodina zahájení. Na Rychetách bylo též řečeno, že
veškeré podklady budou dodány do Zpravodaje dle rozpisu. Z obsahu Zpravodaje, který
sestavila Michaela Weidnerová, a ze zápisu vyplývá, že toto bude odhlasováno následně per
rollam, pozvánku měly dle návrhu dodat Andrea Černá a Kateřina Houšková. Následně (asi
2x) vyzývala Michaela Weidnerová Andreu Černou k vyvolání hlasování. O obsahu
Zpravodaje však hlasování neproběhlo. Byl vydán Zpravodaj s pozvánkou na členskou schůzi.
Kdo a jak dodal pozvánku do Zpravodaje se může jen dohadovat, neboť není členem redakční
rady. Na základě zprávy Revizní komise týkající se svolání členské schůze požádala Andreu
Černou o zaslání konečné verze pozvánky tak, jak ji zaslala ke Zveřejnění do Zpravodaje.
Toto jí Andrea Černá přislíbila, ale dodnes nesplnila. Pozvánka na členskou schůzi, která
měla být přílohou zápisu z výborové schůze z Podluží, jí rovněž nebyla zaslána. Na základě
předešlých zjištění potvrzuje svůj názor na to, že cítí osobní zodpovědnost v tom směru, že si
nevšimla chyby ve Zpravodaji. Závěrem shrnula, že obecně zodpovědná je Andrea Černá jako
statutární zástupce klubu, ale též i tím, že nepodnikla kroky k řádnému zajištění svolání
členské schůze. K event. odpovědnosti redakční rady uvedla, že je diskutabilní vzhledem
k tomu, že rada nemůže kontrolovat věcnou správnost náplně příspěvků, zvláště pak ti její

členové, kteří nejsou členy Výboru klubu (např. pan Hromádka). Dohled nad platností tak
závažného dokumentu, jako je pozvánka na členskou schůzi, rozhodně náleží statutárnímu
zástupci klubu, který je současně i členem redakční rady. To však nemění její rozhodnutí
částečně se spolupodílet na nákladech na svolání nové členské schůze. Jsme kolektivním
orgánem a měli bychom nést na svých bedrech chyby, kterých se dopustíme.
Petr Otruba (člen Výboru) se vyjádřil shodně s Mgr. Alenou Otrubovou.
Kateřina Houšková (propagační referent) uvedla, že za svolání schůze zodpovídá
statutární orgán a mělo by být schváleno výborem a že v rámci volnočasové aktivity, za
kterou nikdo nepobírá mzdu, nelze požadovat hmotnou odpovědnost.
Opožděně (dne 27.10.2007) se k věci vyjádřila předsedkyně Výboru Andrea Černá
s tím, že termín a místo členské schůze byl ve výboru projednáván od počátku roku. Osobně
předložila návrh na schůzi výboru v Milovicích dne 30.3.2007, jenž však nebyl přijat.
Následné hlasování probíhalo mimo zasedání s tím, že byl přijat další návrh (stejný
dokument), jenž obsahoval místo a datum, ne však hodinu zahájení. Tzv. definitivní program
měl být dle tohoto návrhu zveřejněn ve Zpravodaji. O programu schůze se jednalo opět
v Rychetách s tím, že hlasování bylo přesunuto mimo zasedání. Návrh nebyl předložen a na
straně 21 Zpravodaje č. 3/2007 se v pozvánce opět neobjevil čas ani program členské schůze.
Na další výborové schůzi konané dne 24.8. v Dolním Podluží bylo o nedostatcích původního
programu hlasováno. S tímto návrhem se neztotožnila, a proto jej nepodpořila. Hlasováním
však prošel. Kateřina Houšková byla pověřena vypracováním stanoviska ke zveřejnění na
klubovém webu. Dne 14.9.2007 zaslala výborem přijatý program e-mailem členům Revizní
komise. Odpovědi se jí nedostalo. Programu členské schůze měla být dle jejího názoru
věnována větší pozornost všech členů orgánů klubu již před konáním mimořádné členské
schůze v Čerčanech. Domnívá se, že by k této situaci nedošlo a že nyní svolaná členská
schůze – jako nejvyšší orgán klubu – bude mít možnost vyvodit ze situace důsledky. Pro
úhradu nákladů souvisejících se změnou termínu (pronájem sálu, pozvánky, poštovné...)
nebyly použity finanční prostředky klubu. Závěrem dodala, že je připravena nést důsledky za
nesprávnost svolání členské schůze.
Ze shora uvedených vyjádření některých členů Výboru klubu (s přihlédnutím
k absenci vyjádření zbylých členů) učinila Revizní komise tyto závěry :
1. Odpovědnost za vadné svolání členské schůze nese Výbor klubu jako kolektivní
orgán.
2. Osobní odpovědnost jednotlivých členů Výboru klubu, nelze bezpečně určit
vzhledem k absenci vyjádření některých členů Výboru klubu. Nesporně ji však nese
předsedkyně klubu Andrea Černá, jež má řídit jeho činnost. Vyloučit ji lze jen u těch jeho
členů, kteří – z popisu své funkce – nemají svolání členské schůze zjevně ve své kompetenci
(jde např. o Mgr. Alenu Otrubovou, hlavní poradkyni chovu, Pavlu Sobotkovou, bývalou
jednatelku, Alenu Goldmannovou, bonitační referentku, Zuzanu Štěrbovou, výstavní
referentku, Terezu Kejvalovou, výcvikovou referentku).

Děkujeme Vám za Váš podnět. S přátelským pozdravem
V Praze dne 29.10.2007

Ing. Blanka Brázdová
za Revizní komisi
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