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Věc: Stížnost na Administrátora chovu 

 

Dobrý den paní Slapničková, 

KK projednala vaši stížnost z prosince roku 2019. 

Text stížnosti: 

 „Podávám stížnost na ACH pí. Janu Zápotockou, která je autorkou paskvilu 

nazvaného ,, Metodika administrace irského vlkodava,,. Tato metodika byla 

částečně začleněna i do ,,Zápisního řádu WDK,,. Postupy v metodice i Zápisním 

řádu WDK jsou administrativní šikanou chovatelů IW. Zápisní řád WDK by se měl 

řídit Zápisním řádem ČMKU. 

Žádám o prošetření nutnosti dokládání stále stejných kopií kopii při zápisu štěňat 

ACH.“ 

1. „Metodika administrace chovu IW“ 

Dle našich zkušeností (i zkušeností ost. chovatelů, které jsme na toto téma 

oslovily), nám shodně sdělili, že je majitelé jejich odchovů často žádají o 

radu, jak postupovat např. při uchovnění či vrhu jejich psů (z pohledu 

administrace). Proto takový ucelený souhrn je určitě přínosem hlavně pro 

začínajícího chovatele, který nemá tolik zkušeností, jako například vy – 

dlouholetá, zkušená chovatelka.  

Chovatelé např. v této zmíněné Metodice najdou podrobný popis postupu 

administrace v souvislosti s vrhem.  

Citace ACH: „Samozřejmě zasílání všech podkladů k vrhu by mohlo 

odpadnout v případě vytvoření databáze na webu WDK (vkládání všech 

podkladů elektronicky chovatelem, s podmínkou autorizace ACH) – 

momentálně zastaveno mimo jiné i do vyřešení situace s GDPR – kdy není 

dosud vydána prováděcí vyhláška k výkladu nařízení. „ 

2. Váš odkaz na ČMKU: 

ČMKU doporučilo klubu vypracování Metodik. Sami jich mají několik (jak 

se můžete na jejich veřejných stránkách přesvědčit). Např. : Směrnice pro 

zápis do PP, Metodika pro zápis potvrzené parentity do PP, Metodika pro 

zápis titulů do PP,….. 



3. Také členové našeho klubu na čl. schůzích několikrát projednávali a 

hlasovali za vypracování „Metodik“. 

Např. 

a) Členská schůze pověřuje výbor WDK k vypracování směrnice s výkladem jak 

postupovat při odebírání vzorku a vyhotovení DNA profilu 

      Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl přijat 

b) 8.3. Vyjasnění a shrnutí zápisního řádu WDK takto: Celý podrobný postup administrativy 

spojené s chovem popisuje „Metodika administrace chovu irského vlkodava“ , který je 

volně ke stažení na webu WDK a jehož případná aktualizace je v kompetenci výboru WDK 

dle bodu 1.3 Zápisního řádu. Tento postup je závazný pro všechny chovatele – členy i 

nečleny WDK. 

                      Pro: 23 Proti: 2 Zdržel se: 1 Návrh byl přijat 

c) Návrh č. 6: Návrh na Metodiku evidence psů v majetku členů klubu a zavedení Smlouvy o 
podpisovém právu na psa, který je ve spolumajitelství  

                    Pro:     14        Proti:   0                      Zdržel se:       0                      Návrh byl přijat 
 
 
 

4. Stížnost na práci ACH: 

Pokud někdo podá stížnost na jakéhokoliv člena výboru, v souvislosti nikoli s 

porušením řádů a stanov, ale v souvislosti s tím, že není spokojen s tím, jak 

vykonává přidělenou funkci, nemá to co dělat s kárnou komisí. Výbor za svou 

činnost odpovídá pouze členské schůzi. Kárná komise se zabývá přestupky, které 

jsou v rozporu se zněním stanov a řádů: 

St. 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. 

Pokud tedy někdo není spokojen s prací člena výboru nebo celého výboru, obrátí se 

s tím na příští členskou schůzi, případně může navrhnout svolat mimořádnou čl. 

schůzi ( za splnění podmínek dle řádů). Nic s tím však nemá společného KK. 

Pokud by ale člen výboru, případně celý výbor porušil něčím řády klubu, musí 

stěžovatel stejně, jako u každého jiného přestupku doložit, který bod stanov či řádů 

byl konkrétně porušen. Pak se tím samozřejmě KK bude zabývat. 

Odůvodnění: 

Řádný člen má právo: 

St. 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. 

Členská schůze: 

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; 

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. 

8.5. Členství ve výboru zaniká: např. odvoláním členskou schůzí; 

8.9. Výbor odpovídá za svou činnost členské schůzi klubu!!! 

Poučení: 

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. 

Rozdělovník: 

Slapničková Věra 

Výbor klubu WDK 

KK 

V Kateřinicích 21.1.2020 

13.9. Rozhodnutí podepisuje předseda kárné komise klubu. 



 


