
Stanovy WOLFHOUND KLUBU, z.s. 

Článek 1.  

Název, sídlo a působnost 
WOLFHOUND KLUB, z.s. 

Sídlo: Štípská 505, 763 14  Zlín 12,  

(Kontaktní osoba na adrese sídla: PhDr. Trčalová Ester) 

Působnost: Česká republika 

IČ: 62939751 

Článek 2. 

Účel, cíl činnosti klubu 

WOLFHOUND  KLUB, z.s. (dále jen "WDK" nebo "klub") je dobrovolnou a nezávislou 

organizací sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene irský vlkodav (dále jen "IW") za 

účelem cílevědomého zlepšování úrovně chovu plemene, a to biologického a genetického 

zdraví jedince i celé populace plemene. Svého účelu (cílů) dosahuje WDK především tím, že:  

2.1. Vede evidenci chovných jedinců a jejich odchovů. 

2.2. Zajišťuje svody mladých a bonitace pro plemeno IW, pořádá klubové výstavy podle 

směrnic FCI a ČMKU, pořádá další akce pro své členy.  

2.3. Informuje členskou základnu a širokou veřejnost o činnosti WDK a o stavu plemene, 

zajišťuje propagaci IW.  

2.4. Spolupracuje s ostatními chovatelskými kluby v ČR i v zahraničí za účelem zvýšení 

informovanosti v kynologické oblasti.  

2.5. Vzdělává své členy v otázkách kynologických a etických, dbá na dodržování právních 

předpisů souvisejících s ochranou zvířat a platných předpisů FCI, ČMKU a WDK. 

2.6. Chovatelský servis nečlenům klubu je poskytován na základě Smlouvy o poskytnutí 

chovatelského servisu chovateli - nečlenu WDK.  

Článek 3.  

Členství v klubu  
3.1. Členem klubu se může stát každý zletilý občan ČR i jiného státu, který souhlasí se 

Stanovami WDK a předpisy na ně navazujícími a zaplatil ve stanovené lhůtě a výši členský 

příspěvek. Členství je řádné a čestné. Vzniká podáním přihlášky na základě rozhodnutí 

výboru klubu.  

3.2. Členství čestné může být uděleno osobám, které se aktivně podílely či se zasloužily o 

rozvoj plemene. Čestné členství vzniká schválením udělení čestného členství členskou schůzí 

klubu. Návrh na udělení čestného členství spolu se zdůvodněním může podat kterýkoliv člen 

klubu. Čestný člen se může svého členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze z rozhodnutí 

členské schůze. Čestný člen má právo účastnit se všech akcí klubu a zasedání členských 

schůzí. Čestný člen nemá povinnost hradit členské příspěvky. Čestný člen nemůže volit a být 

volen do orgánů klubu. 

3.3. Seznam členů klubu vede výbor klubu tak, aby nebylo dotčeno právo členů na ochranu 

osobních údajů. Seznam členů je veden v elektronické podobě a je přístupný všem členům 

klubu na chráněné části webových stránek klubu. Zápisy a výmazy týkající se členství osob v 

klubu budou provedeny bez zbytečného odkladu poté, co dojde ke změně rozhodné 

skutečnosti. 

Článek 4.  

Ukončení členství 



Členství v klubu zaniká: 

4.1. Oznámením člena o ukončení členství doručeným výboru WDK doporučeným dopisem 

4.2. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě 

4.3. Úmrtím člena 

4.4. Zánikem klubu 

4.5. Vyloučením člena  

Člen může být vyloučen z klubu z těchto důvodů:  
- pro závažné porušení stanov klubu a návazných předpisů

- pro závažné porušení řádu FCI, ČMKU

4.6. Návrh na vyloučení může písemně podat kterýkoliv člen klubu s uvedením důvodů a

skutečností, o které svůj návrh opírá. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož se návrh

týká, seznámen písemně nejméně čtrnáct dnů před jednáním o jeho vyloučení. Člen má právo

se k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele.

O vyloučení člena rozhoduje kárná komise. Písemné vyhotovení rozhodnutí o vyloučení se

doručí vyloučenému členu. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v

písemné formě podat odvolání, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze.

Takový návrh doručí vyloučený člen v písemné podobě předsedovi klubu a rozhoduje o něm

členská schůze s konečnou platností. Písemné vyhotovení rozhodnutí členské schůze se doručí

dotčenému členovi. V případě, že člen WDK nepřebírá poštu, má se za to, že písemnost

odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena členovi WDK desátým

pracovním dnem po jejím odeslání.

Článek 5. 

Práva a povinnosti řádného člena WDK 

Řádný člen má právo: 

5.1. Podílet se na činnosti klubu v souladu s pravidly klubu, využívat všech výhod a služeb 

klubu.  

5.2. Volit členy orgánů klubu a být do nich volen. 

5.3. Účastnit se členských schůzí s právem navrhovat doplnění programu, právem hlasovacím 

a právem diskutovat ke každému bodu programu, účastnit se jednání výboru klubu bez práva 

zasahovat do jednání. O eventuálním vystoupení člena před výborem rozhodne na základě 

jeho žádosti výbor.  

5.4. Podávat návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy ke všem orgánům klubu a žádat jejich 

vyjádření.  

5.5. Být informován o činnosti a hospodaření klubu. 

5.6. Odvolávat se proti rozhodnutí výboru klubu ke kontrolnímu orgánu nebo členské schůzi 

klubu, a to dle úpravy obsažené v těchto stanovách. 

 Mezi povinnosti řádného člena klubu patří zejména: 

5.7. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy klubu.  

5.8. Dodržovat předpisy FCI, ČMKU a předpisy související s ochranou zvířat. 

5.9. Plnit usnesení orgánů klubu. 

5.10. Platit včas členské příspěvky, a to nejpozději do 31.1. každého kalendářního roku, a 

ostatní stanovené poplatky klubu. Spolu s členským příspěvkem každoročně aktualizovat svou 

registrační kartu člena. 

5.11. Plnit úkoly vyplývající z funkce, do které byl člen se svým souhlasem zvolen. 

5.12. Hlásit výboru klubu všechny změny související s členstvím, zejména změnu jména nebo 

adresy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.  



Článek 6. 

Orgány klubu 

6.1. Členská schůze 

6.2. Výbor klubu 

6.3. Dozorčí rada 

6.4. Kárná komise 

Orgány klubu mohou pro zajištění své činnosti vytvářet poradní orgány - komise, rady 

a podobně. Tyto poradní orgány nemají rozhodovací pravomoc. 

Článek 7. 

Členská schůze 
7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Tvoří ji všichni řádní členové klubu s výše 

popsaným rozsahem práv a povinností.

Členskou schůzi svolává výbor klubu nejméně jednou ročně pozvánkou zveřejněnou 

na oficiálních webových stránkách klubu nejméně 30 dnů před datem konání. 

7.2. Pozvánka na členskou schůzi obsahuje:  

- název, sídlo a IČ klubu;

- místo, datum a hodinu konání členské schůze;

- oznámení, zda se svolává řádná nebo mimořádná členská schůze;

- program jednání členské schůze.

Je-li předmětem jednání členské schůze schválení změny stanov, bonitačního a zápisního řádu, 

projednání zprávy o činnosti a plánu činnosti na další období, musí být podkladové materiály 

zveřejněny spolu s pozvánkou.

7.3. Výbor klubu je povinen do 30 dnů od obdržení žádosti svolat mimořádnou členskou 
schůzi, požádá-li o to nejméně 1/3 řádné členské základny klubu doporučeným dopisem. 
Dopis musí obsahovat podpisový arch členů, kteří svolání mimořádné schůze požadují. 
Podpisový arch musí obsahovat jméno a příjmení člena, adresu a podpis člena. Nesvolá-li 
výbor klubu zasedání mimořádné členské schůze ve výše uvedené lhůtě, může ten, kdo podnět 
podal, svolat zasedání členské schůze na náklady klubu sám.

7.4. Členská schůze rozhoduje dle jednacího řádu schůze o všech důležitých otázkách 
spojených s činností a hospodařením klubu, a to zejména:

7.4.1. určuje hlavní zaměření činnosti klubu;

7.4.2. hodnotí a schvaluje zprávu o činnosti klubu a plán činnosti na další období;

7.4.3. hodnotí a schvaluje zprávu o hospodaření a plán hospodaření na další období;

7.4.4. projednává a rozhoduje o změně stanov a zápisního a bonitačního řádu;

7.4.5. schvaluje výši členských příspěvků a ostatních poplatků;

7.4.6. dle volebního řádu volí a odvolává členy výboru klubu, dozorčí rady a kárné komise 
v potřebném počtu osob;

7.4.7. hodnotí činnost dalších orgánů klubu i jejich členů;

7.4.8. rozhoduje v případě odvolání člena proti rozhodnutí výboru klubu nebo kárné komise 
klubu – viz článek 3. , 4. a 13. stanov;

7.4.9. rozhoduje o zrušení klubu s likvidací nebo o jeho přeměně.

7.5. Schvaluje usnesení členské schůze, které musí být přečteno a schváleno členskou schůzí 
klubu. O usnesení se pořizuje písemný záznam vč. uvedení počtu hlasujících pro, proti a těch, 
kteří se hlasování zdrželi. Hlasuje se přímo o dílčích usneseních u jednotlivých bodů 
programu, z nich se nakonec sestaví usnesení členské schůze. 



7.6. Z jednání členské schůze pořídí výbor klubu zápis, jehož přílohou musí být usnesení 

a prezenční listina. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je 

zahájil, kdo mu předsedal, jaké  činovníky (včetně počtu obdržených hlasů) členská schůze 

zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. 

7.7. Originál usnesení, zápis a prezenční listinu členské schůze podepsané třemi členy 

návrhové komise archivuje jednatel, kopie obdrží do jednoho týdne od konání členské schůze 

každý člen výboru. Usnesení a zápis členské schůze jsou zveřejněny na webových stránkách 

klubu do týdne po konání schůze. 

7.8. Členskou schůzi lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. 

Odvolání členské schůze nebo změna data jejího konání musejí být oznámeny členům klubu 

stejným způsobem, jak byla členská schůze svolána, a to nejpozději jeden týden před 

oznámeným datem konání členské schůze. Mimořádnou členskou schůzi lze odvolat nebo 

změnit datum jejího konání na pozdější období jen pokud o to požádají ti, kteří svolání 

mimořádné členské schůze iniciovali.  

Článek 8. 

Výbor klubu
8.1. Výbor klubu je statutárním a zároveň nejvyšším výkonným orgánem v období mezi 

členskými schůzemi klubu, je volen členskou schůzí a odpovídá jí za svou činnost. Počet 

členů výboru je zásadně lichý, skládá se z 5 nebo 7 členů. Počet členů výboru bude stanoven 

při volbě výboru členskou schůzí, resp. před volbou výboru bude stanoven počet členů výboru 

a označení funkcí jednotlivých členů výboru, přičemž je třeba, aby byly obsazeny tyto pozice: 

předseda, místopředseda, výstavní a coursingový referent, jednatel, matrikář, administrátor 

chovu, hospodář a tiskový referent. Jednotlivé funkce budou  kumulovány z výše uvedených 

pozic.  

8.2. Funkční období výboru jsou tři roky. Opakovaná volba je možná. 

8.3. Výbor klubu volí ze svých členů na začátku volebního období předsedu, místopředsedu 

a stanovuje obsazení dalších funkcí ve výboru. 

8.4. Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a kárné komisi. 

8.5. Členství ve výboru zaniká: 

- odstoupením z funkce;

- zánikem členství v klubu;

- odvoláním členskou schůzí;

- smrtí člena výboru.

8.6. Zanikne-li členství ve výboru klubu v průběhu volebního období, nastupuje na místo

člena výboru členskou schůzí řádně zvolený náhradník. Kandidáti, kteří nebyli řádně zvoleni

v souladu s platným volebním řádem, nemohou být považováni za náhradníky. Náhradníci

nastupují do funkce v pořadí, v němž byli zvoleni. Výbor je povinen vyrozumět náhradníka o

vzniku jeho mandátu do 30 dnů. Počet členů výboru zůstává zásadně lichý. Vyčerpá-li se

pořadí náhradníků, zvolí členská schůze na období zbývající do konce řádného volebního

období nového člena nebo členy výboru v počtu odpovídajícím počtu předčasně zaniklých

mandátů.

8.7. Klesne-li počet členů výboru pod tři a všichni náhradníci již nastoupili do funkce ve

výboru, svolá výbor mimořádnou volební členskou schůzi. Tato členská schůze rozhodne

svým usnesením před volbami i o tom, zda obnovený výbor pouze doslouží zbytek volebního

období, nebo zda začíná celé nové volební období. Rozhodne-li o zahájení nového volebního

období, musí volby podstoupit i člen nebo členové výboru, kteří před mimořádnou schůzí ve

výboru zůstali.

8.8. Jménem klubu je oprávněn jednat předseda, případně jiný pověřený člen výboru.



8.9. Výbor klubu zasedá minimálně 4 x ročně. Výbor odpovídá za svou činnost členské schůzi 

klubu.  

8.10. Výbor klubu plní úkoly vyplývající z článku 2. Stanov, a dále zejména: 

- řídí činnost klubu;

- zajišťuje hospodaření klubu;

- svolává členskou schůzi;

- zpracovává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a předkládá ji členské schůzi;

- zpracovává návrhy vnitřních předpisů klubu a předkládá je ke schválení členské schůzi klubu;

- provozuje webové stránky klubu a odpovídá za jejich obsah i ochranu autorského práva

k nim, rozhodne-li členská schůze o tom, že mají být chráněny;

- rozhoduje o navázání spolupráce s odbornými pracovníky zajišťujícími specifické potřeby 
klubu.

8.11. Výbor klubu je povinen nejméně 5 týdnů před konáním volební členské schůze vyzvat 
členy k navržení kandidátů do výboru klubu, dozorčí rady a do kárné komise na další volební 
období a zveřejnit adresu, na kterou budou návrhy zaslány nejpozději jeden týden před 
konáním volební schůze. V odůvodněných případech může být kandidát navržen přímo na 
členské schůzi. Odůvodněným případem je např. odstoupení navrženého kandidáta, 
nedostatečný počet kandidátů apod. Pravidla pro průběh voleb a volební členské schůze jsou 
uvedena ve volebním řádu klubu. 

Článek 9. 

Dozorčí rada  
9.1. Dozorčí rada klubu je kontrolním orgánem klubu, je volena členskou schůzí. Dozorčí 

rada je tříčlenná. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.  

9.2. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opakovaná volba je možná. 

9.3. Členství v dozorčí radě zaniká: 

- odstoupením z funkce

- zánikem členství v klubu

- odvoláním členskou schůzí

- smrtí člena dozorčí rady.

9.4. Zanikne-li členství v dozorčí radě klubu v průběhu volebního období, nastupuje na místo 
člena dozorčí rady členskou schůzí zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce

v pořadí, v němž byli zvoleni. Odstoupí-li všichni členové dozorčí rady, a všichni náhradníci 
již nastoupili do funkce v dozorčí radě, svolá výbor mimořádnou členskou schůzi.

9.5. Dozorčí rada:

- za svou činnost odpovídá členské schůzi a předkládá jí zprávu o své činnosti včetně výsledků 
kontrol a revizí;

- dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a kontroluje dodržování obecně závazných 
právních předpisů, stanov klubu a jeho vnitřních předpisů a usnesení členské schůze;

- provádí minimálně 1x ročně revizi hospodaření WDK;

- předkládá členské schůzi a výboru klubu všechna svá stanoviska, vyjádření, doporučení, 
návrhy.

9.6. Zástupce dozorčí rady se může účastnit schůzí výboru klubu s hlasem poradním.

9.7. Pověřený člen dozorčí rady může v rozsahu působnosti dozorčí rady nahlížet do dokladů 
klubu a požadovat od členů dalších orgánů klubu vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

9.8. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s funkcí ve výboru klubu a v kárné komisi. 

Článek 10.

Kárná komise 
10.1. Kárná komise klubu je tříčlenná, je volena členskou schůzí. Členství v kárné komisi 
je neslučitelné s členstvím ve výboru a dozorčí radě klubu. 



10.2. Kárná komise klubu volí ze svého středu předsedu. Rozhoduje většinou hlasů a svá 

rozhodnutí vyhotovuje písemně. 

10.3. Kárná komise klubu rozhoduje o kárných opatřeních ve smyslu těchto stanov.  

10.4. Funkční období kárné komise je tříleté. Opakovaná volba je možná.
10.5. Členství v kárné komisi zaniká:
- odstoupením z funkce
- zánikem členství v klubu
- odvoláním členskou schůzí
- smrtí člena kárné komise.
10.6. Zanikne-li členství v kárné komisi klubu v průběhu volebního období, nastupuje na
místo člena dozorčí rady členskou schůzí zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce
v pořadí, v němž byli zvoleni. Odstoupí-li všichni členové kárné komise, a všichni náhradníci
již nastoupili do funkce v kárné komisi, svolá výbor mimořádnou členskou schůzi.

Článek 11. 

Hlasování orgánů  

11.1. Výbor klubu a dozorčí rada jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů těchto orgánů. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti většiny členů klubu. 

Nebude-li svolaná členská schůze usnášeníschopná, může být svolána členská schůze 

náhradní, a to za 30 minut od ukončení původně svolané členské schůze. K 

usnášeníschopnosti této náhradní členské schůze již není vyžadována účast většiny členů 

klubu.  Každý člen hlasuje i volí osobně. Každý člen má jeden hlas. 

11.2. Způsob hlasování je zásadně veřejný, nerozhodne-li na návrh kteréhokoliv člena 

o tajném hlasování příslušný orgán na svém zasedání. Volby jsou tajné, při využití 

volebního práva se člen nemůže nechat zastoupit. Výbor je oprávněn v odůvodněných 

potřebách hlasovat per rollam. 

11.3. Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas prostá většina přítomných členů. 

Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných v době usnášení.  

11.4. Třípětinové většiny hlasů přítomných členů je potřeba v těchto případech: 

- ke změně stanov, zápisního a bonitačního řádu;
- k rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí kárné komise o vyloučení člena.
11.5. Prokazatelný souhlas nadpoloviční většiny všech členů klubu je třeba v tomto případě:
- k rozhodnutí o zrušení klubu s likvidací nebo o jeho přeměně.

Článek 12. 

Hospodaření klubu  
12.1. Klub vlastní majetek, který spravuje a udržuje podle platných a účinných právních 

předpisů. 

12.2. Klub hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí. 

12.3. Zdrojem příjmů klubu jsou: 

- členské příspěvky

- příspěvky fyzických a právnických osob na provoz klubu

- úroky z běžného účtu

- příjmy z akcí pořádaných klubem.

12.4. Při zániku klubu rozhodne o způsobu naložení s majetkem a finančními prostředky

členská schůze.

12.5. Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.

12.6. Za účelné hospodaření s finančními prostředky zodpovídá výbor klubu.

12.7. Zisk klubu je používán k rozvoji aktivit klubu, na jeho správu nebo pro potřeby členů

klubu v souladu s účelem, cílem činnosti klubu (např. příspěvky členům klubu na zdravotní

vyšetření psů).



Článek 13. 
Ustanovení o kárných opatřeních 
13.1. Porušení ustanovení stanov, jiných předpisů a přijatých usnesení orgánů klubu či 
povinností z nich vyplývajících může mít za následek kárné opatření uložené ve smyslu těchto 
stanov. 
13.2. Uložení kárného opatření spadá výlučně do působnosti kárné komise klubu. 13.3. 

Kárnými opatřeními jsou zejména:  

- napomenutí

- pozastavení členství

- zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích

- pozastavení činnosti

- vyloučení z klubu.

13.4.  napomenutí může být uloženo za méně závažné porušení ustanovení výše citovaných 
předpisů atd. a bude zveřejněno na webových stránkách klubu, případně v nejbližším vydání 
zpravodaje klubu.

13.5. pozastavení členství může být uloženo za opakované méně závažné porušení, a to 
nejdéle na dobu dvou let. Po dobu pozastavení členství je nahlíženo na člena, jemuž bylo toto 
kárné opatření uděleno, jako na nečlena WDK.

13.6. zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích může být uložen za porušení 
ustanovení týkajících se chovu závažnějšího charakteru, a to nejdéle na dobu jednoho roku, 

a musí v něm být obsaženo označení chovného jedince nebo jedinců, kterých se zákaz týká. 
13.7. pozastavení činnosti může být uloženo za porušení ustanovení závažnějšího charakteru 
nebo za opakované porušení, zejména v oblasti chovatelské, výstavní či výcvikové, a to 
nejdéle na dobu dvou let.

13.8. vyloučení z klubu – člen může být z klubu vyloučen v případě opakovaného porušení 
stanov, jiných předpisů a přijatých usnesení orgánů klubu či povinností z nich vyplývajících, 
předpisů ČMKU, FCI, stejně jako předpisů a řádů souvisejících s ochranou zvířat, nebo 

i v případě jednorázového, ale velmi závažného porušení těchto předpisů. Vyloučenému členu 
bude zároveň zastaveno poskytování chovatelského servisu.

13.9. O kárných opatřeních rozhoduje kárná komise klubu. Kárná komise klubu je při svém 
rozhodování nezávislá. K jednání přizve kárná komise klubu dotyčného člena klubu, který 

se kárného provinění dopustil. Své rozhodnutí kárná komise klubu písemně vyhotoví, a to 

s odůvodněním a popisem skutku, kterého se dotyčný člen dopustil. Písemné vyhotovení 
rozhodnutí musí obsahovat rovněž poučení o opravném prostředku. Rozhodnutí podepisuje 
předseda kárné komise klubu. Rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do dvou let ode dne, 
kdy se dotyčný člen klubu provinění dopustil a musí být doručeno do vlastních rukou.

13.10. Proti rozhodnutí může být podáno odvolání k rukám předsedy klubu, a to ve lhůtě 15 
dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. O odvolání rozhoduje 
členská schůze, a to s konečnou platností. Rozhodnutí se doručí dotyčnému členu do vlastních 
rukou a nabývá účinnosti doručením. O jeho náležitostech platí obdobné to, co je uvedeno 

v ustanovení čl. 13.9. těchto stanov. Vydání tohoto rozhodnutí není časově omezeno. 

Článek 14. 

Závěrečná ustanovení  

14.1. Klub může být zrušen pouze z důvodů stanovených zákonem.  

14.2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí klubu dne 8. 10. 2016. Ke stejnému datu 

pozbývají platnosti původní stanovy klubu. 

14.3. Ve věcech neupravených těmito stanovami se právní postavení klubu řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

V  Otradicích dne 8. 10. 2016




