Rozhodnutí rozhodčí komise SCHČT č. 3/2016

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, podnět V. Bouškové, ve kterém se navrhovatelka
domáhá:
a) určení neplatnosti jednotlivých usnesení předsednictva SCHČT ze dne 19. 10. a 16. 11. 2016
pro rozpor se stanovami, neboť na jednání nebyli řádně a včas svoláni všichni členové
předsednictva.
RoK obdržela cestou ing. Novákové (sekretáře SCHČT) mail ze dne 14. 10. 2016, kterým byla
svolána schůze předsednictva na den 19. 10. 2016, a mail ze dne 14. 11. 2016, kterým byla
svolána schůze předsednictva na den 16. 11. 2016. Z těchto mailů vyplývá, že na uvedená
jednání předsednictva byli svoláni všichni jeho členové. RoK konstatuje, že stanovy SCHČT
neuvádějí, jak dlouho předem je třeba zaslat pozvánku na jednání předsednictva. Tedy
svolání členů předsednictva na jednání předsednictva nebylo provedeno v rozporu se
stanovami. Přesto RoK vyzývá ing. Zicha, pověřeného řízením předsednictva, aby dle
možností jednání předsednictva svolával s delším časovým předstihem.
b) prošetření usnesení ze dne 11. 10. 2016 z jednání ve Velkém Rybníku, ze kterého vznikly 2
zápisy.
Výslechem některých účastníků jednání dne 11. 10. 2016 RoK zjistila, že jednání konané dne
11. 10. 2016 ve Velkém Rybníku nebylo svoláno jako jednání předsednictva (i když zápis
provedený ing. Malým je takto chybně nadepsán), ale pouze jako informativní schůzka,
nebylo na něm oficiálně hlasováno a nevzešlo z něho žádné usnesení. Zpracováním zápisu
z tohoto jednání předsedající ing. Zich pověřil ing. Malého. Nikdo další nebyl zpracováním
zápisu pověřen.
Závěr:
RoK konstatuje, že jednání předsednictva ve dnech 19. 10. 2016 a 16. 11. 2016 bylo svoláno
v souladu se stanovami. Usnesení na nich přijatá jsou proto platná. Dále konstatuje, že jednání
konané dne 11. 10. 2016 nebylo zasedáním předsednictva. Zpracováním zápisu z tohoto jednání byl
pověřen ing. Malý. Proto platný je jen jím provedený zápis.
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