Re: Mimoř ádné korespondenč nı́ jedná nı́ prezidia - prosı́m o vaš e s...

Předmět: Re: Mimořádné korespondenční jednání prezidia - prosím o vaše stanovisko
Od: Divize 08 - Královéhradecká - Josef Koubek <dhk@BRILLIA.CZ>
Datum: 6.2.2015 13:35
Komu: Bartunkova CSTS <bartunkova.eva@csts.cz>

Dne 6.2.2015
Vážená paní presidentko,
divize č.8 podává námitku pro: vypsanému hlasování (viz kopie emailu níže). Hlasování nejen
odporuje demokra:ckým principům a principům rozhodování ustanovených stanovami a dalšími
dokumenty ČSTS, ale je i vnitřně rozporné. Pro odůvodnění odkazuji na text odůvodnění uvedený v
dopisu ze dne 4.2.2015, viz hFp://www.csts.cz/cs/Files/GetFile/1150 . Považujte zmíněný dopis
jako odůvodnění námitky.
Vnitřní rozpor: Ve svém tvrzení uznáváte názor z mého dopisu ze dne 4.2.2015, že nelze aplikovat
nové změny retroak:vně dle zásady "lex retro non agit" a zároveň dáváte hlasovat o výjimce, která
by tuto zásadu měla porušit. Upozorňuji a namítám, že ani pro případ udělení výjimky (Om spíše)
nelze uvedenou zásadu porušit. Nelze akceptovat takovou konstrukci, že zásada retroak:vity se
nevztahuje k udělování výjimek. Váš postup lze pak klasiﬁkovat jako účelové jednání a obcházení
daných norem.
Zároveň divize č.8 podává námitku pro porušení obecně zakotvené právní zásady - překážka
li:spendence (viz judikatura NS), kdy ve stejné věci nelze rozhodovat vícekrát, jestliže je stejný
předmět řízení. Hlasováním má to:ž být rozhodnuto ve věci, ve které bylo dne 16.1.2015
rozhodnuto a dne 26.1.2015 bylo podáno odvolání, viz hFp://www.csts.cz/cs/Files/GetFile/1151 .
Řízením o téže věci se rozumí řízení o tomtéž nároku, mezi týmiž účastníky, na podkladě téhož
skutkového děje - li:spendence . Každé řízení musí být zastaveno, jestliže je zjištěno, že u některého
orgánu již před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téže věci .

Doporučení, které Vám výkonná rada dala, z uvedených důvodů považuji za zavádějící a
diletantské.
Pro:návrh divize č. 8 (podaný v souladu se stanovami a dalšími dokumenty spolku):
Z výše uvedených důvodů divize č. 8 navrhuje zrušit uvedené hlasování.

Ocenil bych, kdybyste z :tulu své funkce vydala odůvodněné rozhodnuO ohledně ne/konání
soutěží namísto pořádání opakujících se hlasování o výjimkách. V postupu spatřuji značný
alibismus a neschopnost rozhodnout. Pokud na Vás nějaké skupiny osob v ČSTS v tomto ohledu
vyvíjejí nátlak, neváhejte se na mě obrá:t, rád Vám pomohu.

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

Dne 6.2.2015 v 11:15 Bartunkova CSTS napsal(a):
Vážení kolegové,
chtěla bych vás seznámit s výsledky mimořádného hlasování ohledně výjimky pro udržení třídy A dvou žadatelů a
umožnění organizace postupových soutěží v termínu konání WDSF v ČR (viz zápis).

Celé hlasování probíhalo v zájmu napomoci vyřešení situace kolem aktuálních témat. Logické se zdá
aplikovat odhlasovanou změnu SŘ na akce, které hlasování vyvolaly. Protože není možné aplikovat novou
změnu SŘ se zpětnou platnosO na již vydaná rozhodnuO, na žádost PR,VPR, D1, D2 a D3, vyvoláváme nové
korespondenční hlasování o výjimce pro možnost uspořádání dříve naplánovaných a zprocesovaných
postupových soutěží (schválených a zaplacených), a to konkrétně v Jičíně 21.3. a v Brně 21.a 22.3.. Velice rádi
bychom se Omto krokem vyvarovali dalším odvoláním Královéhradecké divize, neboť vzhledem k předchozím
jejich postupům by zcela pravděpodobně mohlo dojít k zpochybnění povolení uspořádání těchto soutěží
výkonnou radou ČSTS mimo výjimku schválenou prezidiem. Výkonná rada ČSTS tento krok doporučuje.
Za Divizi ……….. hlasuji o výjimce pro uspořádání postupových soutěží O cenu Rumcajse, Manky a Cipíska
v Jičíně 21.3.2015 a Brno Open 21. a 22.3. 2015: PRO/PROTI/ZDRŽEL.
Prosím o vaše hlasování do pondělí 9.2.2015 18:00 hod odpovědí na tento e-mail bartunkova.eva@csts.cz

Děkuji vám všem za spolupráci.
Eva Bartuňková
prezident ČSTS
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