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Předmět: Vyjádření RK k Rozhodnutí výboru HW klubu II. 

Dobrý den.  

Co se týče zveřejněné odpovědi výboru klubu, na reakci Revizní komise, interpretace bodu 

5.1. je paní předsedkyní komentována tendenčně, včetně jejího názoru zakomponovaného do 

textu.  

Dle stanov klubu, bod číslo 5.1. zní: 5.1 Výbor je statutárním orgánem klubu, řídí činnost 

mezi členskými schůzemi. 

Co je ovšem podstatné, je bod 4.7 - Do působnosti členské schůze patří zejména: a) 

schválení a změna Stanov a dalších normativů klubu.  

Tento bod znamená, že jediný kdo může jakkoliv provádět změny v normativech klubu je 

pouze Členská schůze. 

Samozřejmě i v této nelehké době je možné takovéto změny uskutečnit i v liteře zákona, 

například hlasováním korespondenčně atd., tedy per rollam. 

  

Stále platí zákon č. 191/2020 Sb. O zvláštních opatření z důvodu pandemie, který ve svém § 

19 uvádí:  

§ 19 

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob 

(1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další 

podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s 

využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním 

jednáním, nejsou dotčeny. 

(2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle 

odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento 

orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před 

rozhodováním. 

Výše uvedené platí pro všechny právnické osoby, a to do 30.06.2021. 

Tedy lze dle výše uvedeného zákona zorganizovat hlasování per rollam i u spolku.  
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Pokud výbor rozhoduje o věcech, o kterých může rozhodovat jen členská schůze, pak dle § 

245 OZ se na takové rozhodnutí hledí, jako kdyby nebylo přijato (tzn. nemá žádné právní 

účinky). 

 

Navozovat dojem, že protiprávní jednání výboru klubu je v zájmu členů klubu, je naprosto 

irelevantní, protože veškeré změny, pokud jsou potřeba, je nutné učinit včas a jedině dle 

zákonných norem. 

  

Žádáme tedy Výbor klubu o sjednání nápravy tak, aby k úpravě podmínek uchovnění 

došlo řádnou cestou - tedy odsouhlasením Členskou schůzí, aby zařazení takto 

uchovněných jedinců nebylo napadnutelné a nečekaly chovatele problémy se zápisem 

štěňat. 

  

Zároveň žádáme, aby tato i předchozí zpráva, byly zveřejněny přímo na hlavní stránce - Úvod 

HW klubu a Facebookovém profilu HW klubu a to bez odkladu. 

  

Dále Výbor upozorňujeme, že z důvodu neutrality k členům komise bude další odesílaná 

korespondence Revizní komise vedena pouze z emailové adresy:  rk.hovawart@seznam.cz 

. 

  

S pozdravem, 

Revizní komise 
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