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ZPRÁVA JEDNATELE DKČR ZA ROK 2014
Vážení členové Dobrman klubu,
dovolte mi přivítat Vás na dnešní členské schůzi a informovat Vás o agendě jednatele za uplynulý rok
2014.
Nejdříve si dovolím zopakovat informace z minulých členských schůzí. Každý člen má registrační číslo,
které je pětimístné a je nutné ho při všech platbách používat jako variabilní symbol, což se nestává
vždy. Jmenný seznam včetně přidělených registračních čísel byl uveřejněn na webových stránkách
DKČR. Prosím o uvádění těchto variabilních symbolů, neboť je velmi těžké platby identifikovat,
zejména pokud přípěvek platí někdo jiný, z jiného účtu nebo složenkou, kde vůbec uveden není. Chci
Vás požádat, zda byste platby mohli provádět pouze bankovním převodem.
Chtěla bych současně apelovat na všechny členy ke včasným platbám příspěvků. Dle platných Stanov
je povinnost uhradit poplatek za členství do 28.2. každého kalendářního roku.
Předsednictvo stanovilo jako náhradní lhůtu ke splnění této povinnosti na 20.3. tohoto roku. Po této
lhůtě budou veškeré platby vráceny zpět a ukončeno členství.
V průběhu roku 2012 byl také na webových stránkách DKČR uveřejněn nový evidenční list pro členy
DKČR, který je nutné vyplnit a zaslat k mým rukám poštou nebo elektronicky. Bohužel za minulý rok
mi tento evidenční list poslalo opět velmi málo členů a je tedy možné, že evidované údaje
neodpovídají skutečnosti. Pak se stává, že zaslané zpravodaje se vrací a nejsou doručeny.
DKČR i v letošním roce musí odevzdat na ČKS seznam členů s adresami a rodnými čísly (bez uvedení
čísla za lomítkem). Bez této informace nebude moci být člen na seznamu uveden, a pokud souběžně
není členem základní kynologické organizace, nemůže se zúčastnit zkoušek z výkonu.
Při změně adresy, příjmení nebo dalších údajů, prosím, zasílejte evidenční list nebo informujte
jednatelku.
Členská základna
V roce 2013 měl Dobrman klub ČR 110 členů.
Změna Stanov
Dnem 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákon č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Občanský zákoník k témuž dni zrušuje zákon
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Dnem 1.1.2014 počaly běžet lhůty, určené jednak k uvedení stanov právnických osob dosud
vedených v evidencích Ministerstva vnitra do souladu s donucujícími ustanoveními NOZ, jednak
k přizpůsobení zapsaného stavu ve spolkovém rejstříku stavu požadovanému zákonem č. 304/2013
Sb.
Do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ (tj. do 1.1.2017) je dotčená právnická osoba povinna:
Přizpůsobit stanovy úpravě NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu k založení do sbírky
listin a doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku, týkající se dotčené osoby, aby byly
dodrženy výše uvedené lhůty.
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Do konce června 2015 bude na webových stránkách zveřejněn návrh upravených stanov k Vašim
připomínkám. Současně bude stanovena i lhůta na zaslání odůvodněných připomínek a doplnění.
Další členská schůze by měla tyto nové stanovy schválit, zvolit osoby do orgánů dle schválených
stanov, popř. upravit související vnitřní předpisy.

Děkuji za pozornost
JUDr. Zdenka Pokorná
jednatelka DKČR
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