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USNESENÍ 

 
1. VS ČSTS konané 19.10.2003 (dále jen VS) zvolilo pracovní komise ve složení: 

Mandátová komise: Pavel Horák (předseda), Miroslav Pecina, Jitka Řehořová 
Sčítací komise: Zuzana Máčová (předseda), Jiří Řádek, Jiří Pixa 
Volební komise: Miroslav Hlouš (předseda), Irena Slavíková, Ludmila Mičjanová 
Návrhová komise: Eva Bartuňková (předseda), Václav Hoffman, Jana Novotná 
Zapisovatelé: Dana Machátová 
Ověřovatelé zápisu: Robert Kazda 

2. VS schválilo program jednání podle protinávrhu Jihočeské divize. 
3. VS projednalo doplňující návrh Jihočeské divize o úpravách Jednacího řádu ČSTS 

a odsouhlasilo změny Jednacího řádu ČSTS tak, jak byly předloženy Jihočeskou 
divizí: 

a. § 2 odst. 2: V případě odvolání proti rozhodnutí se účinnost rozhodnutí 
pozastavuje po dobu určenou k vyřízení odvolání. 

b. § 3 odst. 4: Lhůta pro odvolání je stanovena v délce 14 dnů počínaje 
následujícím dnem po nabytí účinnosti příslušného rozhodnutí či usnesení 
příslušného orgánu ČSTS. 

c. § 6 odst. 8: Jednání řídí předseda valného shromáždění, do jeho zvolení řídí 
jednání valného shromáždění prezident nebo viceprezident ČSTS. Předseda 
valného shromáždění je volen valným shromážděním, a to z řad členů prezidia 
nebo delegátů přítomných na valném shromáždění. 

d. § 6 odst. 8: Program je možno na začátku jednání řádného valného 
shromáždění. Po jeho odsouhlasení se stává pro další jednání závazným, 
předseda valného shromáždění je však oprávněn v něm změnit pořadí 
jednotlivých bodů jednání, a to se souhlasem valného shromáždění. 

e. § 6 odst. 16. písm. e) věta prvá: S ohledem na povahu věci, o které se má 
hlasovat a s přihlédnutím k časovým aspektům hlasování a jeho vyhodnocení, 
může předseda valného shromáždění rozhodnout se souhlasem valného 
shromáždění v jednotlivém případě o hlasování "v celku". 

f. § 11 se doplňuje o odst. 2: Změny jednacího řádu ČSTS přijaté na valném 
shromáždění ČSTS dne 19.10.2003 nabývají platnosti a účinnosti okamžikem 
jejich schválení a přijetí valným shromážděním ČSTS. 

4. Předsedou VS byl zvolen ing. Petr Odstrčil. 
5. VS projednalo návrhy úprav Stanov ČSTS. VS schválilo následující postup jednání: 

Návrhy úprav Stanov ČSTS předložené v paragrafovém znění projednat a schválit na 
VS a návrhy předložené v tezích projednat na VS a následně schválit na mimořádném 
valném shromáždění. 

6. VS odsouhlasilo následující úpravy Stanov ČSTS: 
a. VS schválilo zrušení práva veta prezidenta. (paragrafové znění) 
b. VS odsouhlasilo tezi rozšířit právo veta i na výkonnou radu. 
c. VS odsouhlasilo tezi: Valné hromady se konají minimálně v roce pořádání 

valného shromáždění před uskutečněním valného shromáždění. 
d. VS odsouhlasilo přijmout opatření, která umožní předat pravomoci 

představenstva divize při jeho nefunkčnosti prezidiu. 
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e. VS schválilo zpřesnění definice delegáta VS a doplnění čl. 14 Stanov ČSTS 
takto: Valného shromáždění ČSTS se zúčastňují zástupci divizí – delegáti, 
kteří byli řádně zvoleni na valných hromadách příslušných divizí. 

f. VS schválilo úpravu čl. 15 Stanov ČSTS takto: 8. Za účelem zajištění 
operativní činnosti v období mezi zasedáními presidia ČSTS je vytvořena 
výkonná rada, kterou tvoří prezident, viceprezident a členové výkonné rady 
jmenovaní jednotlivě presidiem na základě návrhu presidenta a vicepresidenta. 
Jmenování členů výkonné rady se provádí tak, že president předloží na prvním 
zasedání presidia do 30 dnů po valném shromáždění, na kterém byl zvolen, 
složení výkonné rady a programové prohlášení. Pokud není složení a 
programové prohlášení schváleno, pracuje výkonná rada v jim navrženém 
složení do dalšího hlasování presidia, které  se uskuteční do 30 dnů ode dne 
neschválení programového prohlášení, kdy je prezident povinen předložit 2. 
návrh. Pokud není složení a programové prohlášení schváleno, postupuje se 
opětovně dle předchozí věty tohoto odstavce. Pokud není výkonná rada 
schválena ani na základě 3. návrhu, presidium zvolí 3 členy výkonné rady dle 
vlastního návrhu. 

g. VS schválilo tezi dopracovat pravomoci a odpovědnost dozorčí rady. 
h. VS schválilo úpravu čl. 20 Stanov ČSTS takto:  3.  Jménem ČSTS je oprávněn 

jednat prezident a viceprezident samostatně ve všech věcech, přičemž se 
podepisuje jménem ČSTS tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu ČSTS  
připojí svůj podpis. Prezidium ČSTS může podmínit jednání prezidenta a 
viceprezidenta svým souhlasem. 

i. VS schválilo vyjmutí čl. 15. odst. 16 ze Stanov ČSTS týkajícího se možného 
střetu zájmů a definování pravidel pro jejich řešení. 

j. VS schválilo doplnění čl. 25, odst. 4 ve znění: Změny stanov ČSTS přijaté na 
valném shromáždění ČSTS dne 19.10.2003 nabývají platnosti a účinnosti 
okamžikem jejich schválení a přijetí valným shromážděním ČSTS. 

7. VS přijalo doplnění Jednacího řádu, § 8 o text: 3. Rozhodnutí dozorčí rady ČSTS 
vyžadují souhlasu nadpoloviční většiny všech jejich  členů, nebo písemné potvrzení 
souhlasu v případě jejich nepřítomnosti. 

8. VS vzalo na vědomí Zprávu o činnosti za volební období 25.9.1999-19.10.2003. 
9. VS schválilo Zprávu ekonoma ČSTS za uplynulé období. 
10. VS vzalo na vědomí Zprávu dozorčí rady ČSTS za uplynulé období. 
11. VS schválilo tezi o úpravě Finančního řádu ČSTS ve smyslu polovičních ZČP a RČP 

na druhou polovinu roku. 
12. VS předalo ostatní návrhy úprav dokumentů uvedené na str. 4/4 k projednání 

v prezidiu (vyjma 1. návrhu k dodržování finančního řádu). 
13. VS zvolilo do funkce prezidenta a viceprezidenta ČSTS dvojici Petr Odstrčil - Petr 

Barnat. 
14. VS zvolilo do funkce členů dozorčí rady: Dagmar Bičovou, Aloise Dvořáka, 

Dobromila Nováčka. 
15. Návrh na usnesení návrhové komise byl schválen. 

Zpracovala: Eva Bartuňková, 20.10.2003 


