From: Jan Šťovíček [mailto:Jan.Stovicek@ksd.cz]
Sent: Tuesday, February 2, 2016 8:36 PM
To: Eva CSTS
Cc: siegel.leos@csts.cz; Luboš Novotný; felcman.radek@csts.cz; langmaier.jaroslav@csts.cz; Jiří Janák
Subject: [SPAM] Re: Žádost o stanovisko a doporučení
Vážená paní prezidentko,
Ještě jednou děkuji za Vaši důvěru.
Pravomoci Výkonné rady ohledně svolání a zrušení Výroční konference plynou z vnitřních předpisů ČSTS a
rovněž ze zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. Nový občanský zákoník, NOZ).
Zasedání Výroční konference dle čl. 12 odst. 4) Stanov ČSTS a také § 3 odst. 3) Volebního řádu ČSTS svolává a
jeho termín stanoví Výkonná rada ČSTS.
Dle § 250 NOZ pak platí, že “kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo
svoláno.” Tím je tedy založena pravomoc Výkonné rady ČSTS postupovat dle mého posledního doporučení.
Tedy si dovolím shrnout, že se jeví jako vhodné odvolat zasedání Výroční konference dne 13.2.2016, rep. jej
odložit na pozdější termín, kdy už budou k dispozici závěry vyšetřovací komise ohledně nově přijatých členů
ČSTS. Současně pro mezidobí je nutno vyřešit statutární zastoupení ČSTS, neboť mandát Výkonné rady ze
Stanov ČSTS zanikne. Pro tuto situaci jsem doporučoval zmocnění oosby, která by vykonávala nezbytně nutné
úkony podléhající schválení na odložené Výroční konferenci nově zvolenou Výkonnou radou ČSTS.
V případě dalších dotazů jsem Vám samozřejmě k dispozici.
S pozdravem
JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

From: Eva CSTS <bartunkova.eva@csts.cz>
Date: úterý 2. února 2016 17:00
To: Jan Šťovíček <jan.stovicek@ksd.cz>
Cc: "siegel.leos@csts.cz" <siegel.leos@csts.cz>, Luboš Novotný <novotny.lubos@csts.cz>,
"felcman.radek@csts.cz" <felcman.radek@csts.cz>, "langmaier.jaroslav@csts.cz" <langmaier.jaroslav@csts.cz>,
Jiří Janák <Jiri.Janak@ksd.cz>
Subject: Žádost o stanovisko a doporučení
KŠD Legal
JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Vážený pane doktore,
děkuji vám za stanovisko a doporučení.
Výkonná rada dle doporučení rozhodla prověřit všechny nové přihlášky po 17.11.2015, a s ohledem na časovou
náročnost tohoto šetření zrušila Výroční konferenci dne 13.2.2016.
Vyskytly se však pochybnosti o platnosti zrušení Výroční konference Výkonnou radou v prodlouženém
mandátu.
Prosím vás o stanovisko k tomuto kroku, abychom ho mohli dále předat našim členům.
Děkuji.
S pozdravem,
Eva Bartuňková

