Rozhodnutí rozhodčí komise SCHČT č. 1/2016

Rozhodčí komise SCHČT (RoK) jako orgán, který rozhoduje sporné záležitosti z oboru spolkové samosprávy,
projednala na svém zasedání dne 9. 12. 2016 v Praze ve složení JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. – předseda a I.
Cepková – člen, z vlastní iniciativy legálnost konání schůze „všech orgánů SCHČT“ svolané místopředsedou
předsednictva SCHČT K. Růžičkou na den 7. 12. 2016 do Jihlavy a rozhodla takto:
schůze „všech orgánů SCHČT“ konaná dne 7. 12. 2016 v Jihlavě je
n e p l a t n á.
Proto jsou neplatné i všechny závěry z ní vzešlé, a to včetně voleb předsednictva SCHČT a rady plemenné knihy.
Odůvodnění:
1. Pojem „schůze všech orgánů SCHČT“ stanovy SCHČT a ani občanský zákoník (OZ) neznají, a proto ani
nestanoví její pravomoci a podmínky usnášeníschopnosti. Pozvánka zaslaná všem členům SCHČT
místopředsedou K. Růžičkou dne 3. 11. 2016 svolává všechny členy spolku na společnou schůzi všech
plenárních orgánů SCHČT, tedy na oblastní schůze všech 14ti krajů, územní členskou schůzi Čech i Moravy a i
celostátní konferenci. To je v případě oblastních členských schůzí v rozporu s § 249, odst. 3 OZ, podle kterého
má být místo a čas určen tak, aby to co nejméně omezovalo možnost členů se této schůze zúčastnit. Dále je
to v rozporu s ustanovením stanov, podle kterého oblastní schůze svolává garant oblasti, nikoliv
místopředseda předsednictva.
2. Součástí schůze 7. 12. 2016 měla být i celostátní konference SCHČT. Ta se má podle stanov konat 1 x ročně a
tak se tomu v roce 2016 již stalo dne 29. 6. 2016. Pokud by se v témže roce měla konat další konference, pak
by to musela být konference mimořádná, a pro tu stanovy stanoví, že by ji muselo svolat předsednictvo či by
o její svolání muselo požádat více než 50 % členů. Nic z toho se však nestalo.
3. Konferenci svolává předsednictvo jako statutární orgán, nikoliv jednotlivý jeho člen, byť by to byl
místopředseda.
4. Podmínkou usnášeníschopnosti plenárních orgánů spolku je přítomnost nadpoloviční většiny členů (viz §
252, odst. 1 OZ). Jednání dne 7. 12. 2016 se zúčastnilo 189 řádných členů (přítomných i zastoupených), což
vzhledem k celkovému počtu více než 700 členů SCHČT je hluboko pod nadpoloviční většinou. Tedy jednání
dne 7. 12. 2016 je neplatné již jen z hlediska jeho usnášeníschopnosti, proto z něho nemohly vzejít žádné
relevantní závěry. Kromě toho v pozvánce na schůzi dne 7. 12. 2016 svolavatel uvádí zcela svérázné
podmínky usnášeníschopnosti jednotlivých plenárních orgánů, které jsou v rozporu se stanovami a s OZ.
5. Předsednictvo SCHČT na svém zasedání dne 16. 11. 2016 svolání schůze všech plenárních orgánů SCHČT
zrušilo. O tomto rozhodnutí řádně a včas informovalo všechny členy SCHČT.
6. Vzhledem k tomu, že závěry vzešlé z jednání dne 7. 12. 2016 vnesly stav právní nejistoty do činnosti SCHČT
tím, že na tomto jednání byly zvoleny orgány (předsednictvo a rada plemenné knihy), které již byly zvoleny
na konferenci 29. 6. 2016 a jejich funkční období neskončilo, považuje RoK tuto duplicitu orgánů za spornou,
a proto se rozhodla jednat k odstranění této duplicity z vlastní iniciativy.
Vzhledem k tomu, že:
a) schůze konaná dne 7. 12. 2016 byla svolána v rozporu se stanovami a i OZ
b) byla řádně a včas statutárním orgánem zrušena
c) nebyla usnášeníschopná,
rozhodla RoK, jak uvedeno výše.
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