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Předmět: Žádost o informaci - Pro návrh divize č.8
Od: Divize 08 - Královéhradecká - Josef Koubek <dhk@BRILLIA.CZ>
Datum: 30.1.2015 21:54
Komu: Bartunkova CSTS <bartunkova.eva@csts.cz>, siegel.leos@csts.cz, divize@brillia.cz
Vážená paní presidentko,
vážený pane vicepresidente,
obracím se na Vás s žádos; o poskytnu; informace před korespondenčním hlasováním prezidia. Divize č.8 vznesla
námitku ohledně možného rozporu navrhovaných změn se zákonem č. 143/2001 Sb. v odvolání ze dne 26.1.2015 a
v jeho doplnění dne 29.1.2015.
Členům presidia ČSTS a členům představenstev divizí nebyla poskytnuta informace k podané námitce, zda texty
návrhů, které jsou předmětem korespondenčního hlasování o změně soutěžního řádu dle níže uvedených bodů
1 a 2 jsou v rozporu se zákonem 143/2001Sb. či nikoli. Tato otázka je pro uvedené hlasování zcela zásadní.
Žádám Vás tedy 1mto o poskytnu1 této informace včetně odůvodnění před korespondenčním hlasováním. Aby
mohlo dojít k hlasování dle bodů 1 a 2 je dle názoru představenstva divize č.8 nutno vznesenou námitku ze dne
29.1.2015 vyvrá7t.
Pokud není poskytnuta odborná informace před hlasováním o věci na členské schůzi (nebo analogicky před
korespondenčním hlasováním), lze se oprávněně domáhat opravnými prostředky zrušení následně přijatého
usnesení (viz hHp://www.portalsvj.cz/diskuse/jednani-na-shromazdeni ). Divize č.8 by tak byla nucena podat
odvolání.
Pravděpodobně bude nutno k poskytnu; informace zajis t odborné stanovisko, proto podávám jako člen
prezidia pro7návrh k vypsanému hlasování.
Text usnesení pro návrhu:
"Hlasování o bodech 1 a 2 níže se odkládá do doby, kdy bude zajištěno odborné stanovisko, případně kdy bude
jednoznačně zjištěno a všem členům presidia oznámeno, zda texty návrhů 1 a 2 níže, které jsou předmětem
korespondenčního hlasování o změně soutěžního řádu jsou v rozporu se zákonem 143/2001Sb. či nikoli."
1)
„V termínech konání soutěží, přidělených našim pořadatelům orgány WDSF, se nesmí konat žádná soutěž dle 3.1, 3.2, 3.3 (mimo
postupové soutěže v místě konání WDSF jako jedné akce) a 3.5. Termíny těchto přidělených soutěží je povinen zveřejnit vedoucí soutěžní
komise ČSTS okamžitě po jejich uvedení v materiálech WDSF."
2)
"V termínech konání soutěží, přidělených našim pořadatelům orgány WDSF, se nesmí konat žádná soutěž dle 3.1, (Mistrovství ČR) 3.2,
(Taneční liga) a 3.5. (Zemská a regionální mistrovství). Termíny těchto přidělených soutěží je povinen zveřejnit vedoucí soutěžní komise
ČSTS okamžitě po jejich uvedení v materiálech WDSF."

-

-

-

Dle §251 Obč. zák. (dále NOZ) je každý člen (případně delegát v důsledku aplikace §256 NOZ) oprávněn účastnit se zasedání a
požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitos spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské
schůze.
Dle článku 7 odstavce 1c) stanov má každý člen právo být informován o akcích a činnos$ ČSTS.
Dle článku 7 odstavce 1e) stanov má každý člen právo obracet se na příslušný orgán ČSTS s dotazy, připomínkami a
s žnostmi, podávat návrhy na zlepšení práce ČSTS, uplatňovat právo kri$ky a dialogu na půdě ČSTS.
Dle článku 8 bodu 1 stanov ČSTS pla;, že „Veškerá jednání orgánů ČSTS na všech úrovních se řídí zásadami deﬁnovanými
jednacím řádem ČSTS“; jednací řád stanovuje všeobecné zásady jednání (§1 bod 1 „jednací řád stanovuje způsoby a postupy
jednání orgánů ČSTS“, bod 2d „nižší orgány a členové mají právo obracet se k vyšším orgánům s návrhy, připomínkami a
kri&kou“, bod 2g „na zasedání orgánu musí být zabezpečena výměna názorů až do přije usnesení“).
Dle §212 NOZ: (1) Přije m členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. Korporace
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nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy. (2)
Zneužije-li člen soukromé korporace hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní zájem, že
k hlasu tohoto člena nelze pro určitý případ přihlížet.
- Dle §247 odst. 3 NOZ je nejvyšším orgánem spolku členská schůze, neurčí-li stanovy něco jiného. Prezidium ČSTS je dle článku 15
odst.1 stanov ČSTS nejvyšším řídícím a výkonným orgánem ČSTS v období mezi valnými shromážděními. Prezidium je tak
formou členské schůze dle § 247 odst. 3 NOZ v zastoupení delegátů dle § 256 NOZ.
- Ustanovení o členské schůzi upravují dispozi vní ustanovení §247-§257 NOZ. Dle §247 odst. 3 se ustanovení §248-§257 použijí na
členskou schůzi, pokud stanovy neurčí něco jiného.

Doufám, že právo podat pro7návrh nebude zpochybněno jako tomu bylo při PR18, stejně tak doufám, že
nebude zpochybněno právo na informace před hlasováním, aby bylo možno skutečně hlasovat kvaliﬁkovaně.

S pozdravem
-Mgr. Josef Koubek (elektronicky podepsáno)
předseda představenstva divize č.8 (Královéhradecká)
Dukelská 193
54954 Police nad Metují
tel.:605212353
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