V Praze dne 28.12.2015

VÝROČNÍ KONFERENCE ČSTS A VALNÉ HROMADY DIVIZÍ

Vážení členové ČSTS,
dne 15.12.2015 bylo na webu ČSTS vydáno oznámení o konání mimořádné Výroční konferenci ČSTS
s novou volbou Prezidenta a Výkonné rady ČSTS v sobotu 13.2.2016. od 11:00 hod v Praze. Konání
mimořádné Výroční konference vyplývá z platné legislativy a usnesení Výroční konference. Výkonná
rada ČSTS v uvedeném oznámení ze dne 15.12. upozorňuje Představenstvo jednotlivých divizí ke
svolání Valné hromady divize v souladu se zněním Stanov a navazujících dokumentů, s termínem
konání nejpozději 14 dní před konáním Výroční konference ČSTS, tj do 30. ledna 2016.
Úkoly VR – sladění dokumentů
Výroční konference ze dne 17.11. zároveň uložila Výkonné radě připravit návrh sladění Stanov,
Jednacího a Volebního řádu tak, aby byla volební procedura (zejména mandáty k volbě)
jednoznačná. Sladění dokumentů a použité terminologie se ukázalo jako nezbytné i v dalších
souvislostech, jak vyplývá ze z níže uvedených, ne zcela jednoznačných znění paragrafů (hlasovánívolby; termíny oznámení-svolání-konání). Tento úkol „sladění a doladění“ byl již zadán smluvní právní
firmě ČSTS, KŠD Legal, návrhy budou předloženy v termínu předložení Pozvánky s programem na VK
30 dní před konáním VK, tj. k 14.1.2016.
Valné hromady divizí
Jak bylo již dříve uvedeno, nejpozději 14 dní před konáním Výroční konference se konají Valné
hromady divizí, aby projednaly předložené návrhy a aby zvolily delegáty pro mimořádnou VK ČSTS.
Nejzazší termín pro konání VH divizí je 30.1.2016 s upozorněním, že tento termín se koná MČR v LAT
v Olomouci, a jde o zablokovaný termín pro jiné akce.
Valnou hromadu divize svolává Představenstvo divize nebo z rozhodnutí Výkonné rady ČSTS Výkonná
rada ČSTS. O jejím konání musí být uvědoměn každý člen ČSTS, který je u divize registrován a to
zveřejněním pozvánky na www stránkách ČSTS.
Oznámení o konání VH divize
Legislativa ČSTS neřeší logickou časovou prodlevu mezi nejpozději možným termínem zveřejnění
Pozvánky a programu mimořádné Výroční konference (30 dní před jejím konáním) a svoláním Valné
hromady divizí pro tento mimořádný případ. Dle č. 17 Stanov lze pouze vyvodit, že „Valná hromada
divize se svolává na základě rozhodnutí Představenstva divize, nebo rozhodnutí Výkonné rady ČSTS
minimálně 30 dnů přede dnem konání….“

Termín VH divize
Pokud tedy Divize dosud nezveřejnily oznámení o konání VH divize, musí takto neprodleně učinit, a
svolat VH divize s termínem konání VH divize mezi 27. - 29.1. 2016 (k datu 28.12.2015). Pokud ani po
této výzvě tak neprodleně neučiní, VH divize svolá Výkonná rada ČSTS.
Počet delegátů za divizi pro mimořádnou VK ČSTS
Výkonná rada stanovila počet delegátů pro mimořádnou Výroční konferenci ČSTS dle klíče 1:50. Dle
Volebního řádu §6 bod 2: „Výpočet se provádí z počtu členů divize ke dni posledního možného dne
svolání Výroční konference ČSTS. Představenstvo divize může rozhodnout i o volbě náhradníků. Počet
náhradníků ale nesmí převýšit polovinu počtu delegátů stanovených výpočtem dle klíče.“
Dle čl. 12 odst. 8 Stanov ČSTS „…Termín Mimořádné výroční konference ČSTS a pozvánku
s programem oznamuje VR ČSTS nejpozději 30 dnů před jejím konáním,…..“ Z tohoto ustanovení
Stanov, jakožto nejvyšší úrovně dokumentů, vyplývá termín posledního možného dne zveřejnění
Pozvánky s programem mimořádné VK 30 dní předem, tj. k 14.1.2016.
Důležité upozornění:
Divize, které ve svém usnesení mají zvolené delegáty na Valné shromáždění ČSTS v období 2015 –
2019 a navolili si k tomu vyšší počet náhradníků, než je polovina počtu delegátů stanovených
výpočtem dle klíče, pak tento přístup neodpovídá platné legislativě a je třeba tento stav aktualizovat
v souladu s legislativou. Doporučujeme aktuálně svolat Valnou hromadu divize a zvolit delegáty podle
platného klíče, aby se případně předešlo možnému zpochybnění platnosti mandátu delegátů –
náhradníků.
V roce 2016 proběhne ještě „řádná“ Výroční konference. V programu VH je možno nastavit volbu
delegátů za divizi na všechny (eventuální) mimořádné VK a řádnou VK pro rok 2016 (delší časový úsek
není v rozporu s legislativou, VR doporučuje roční periodu).
Koncept programu je v příloze.

Eva Bartuňková, prezident ČSTS

