
TC CHRUDIM
NAVRHOVANÉ ZMĚNY STANOV – VALNÁ HROMADA 28.2.2020

Článek 3, odst. 2.5
Stávající znění: 

Nové znění: 
2.5 Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně 15 účastníků s právem 
hlasovacím.

Odůvodnění: Spolek se může ve stanovách odchýlit od § 252/1 OZ který stanoví podminku 
nadpoloviční účasti pro usnášeníschopnost nejvyšší orgánu spolku (členské schůze = VH). To nám 
ve stanovách chybí a tak se to obešlo 30 minutou čekací dobou což zbytečně členy zdržuje a 
nesplňuje podmínky svolání náhradní VH dle Obč.zák..
Z tohoto důvodu navrhujeme snížit ve stanovách kvórum usnášeníschopnosti z > 50% na jinou 
hodnotu (15 členů) které lze pravidelně dosahovat. Členové, kteří na VH neúčastní, na základě 
programu VH usuzují, že body programu nejsou pro ně nijak zásadní, aby se k nim vyjádřili nebo o 
nich rozhodovali. Stanovy budou zajišťovat (viz další změna), že nelze rozhodnout o záležitosti, 
který nebyla uvedena v pozvánce.

Článek 3, odst. 2.8
Stávající znění:

Nové znění: 
O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 
diskutovat ale rozhodnout lze o ní hlasováním jen v případě, že souhlasí všichni členové s 
právem hlasovacím oprávněni se zúčastnit valné hromady.

Odůvodnění: V souvislosti se snížením počtu členů nutných pro usnášeníschopnost VH, navrhujeme 
jako ochranu členů proti případným nekalým praktikám na VH s dodatečně přidanými body 
znemožnit rozhodnutí o záležitosti, který nebyla na programu v pozvánce. Členové se také 
rozhodují, jestli se zúčastní VH, na základě programu a pokud by bylo rozhodnuto o záležitosti, 
která nebyla na programu, byli by kráceni na svých právech. Proto navrhujeme, aby VH nemohla 
rozhodnout o záležitosti která nebyla na programu VH. Toto nové znění je přesně v souladu s 
tím, co určuje Občanský zákoník pro spolky.
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Článek 3, odst. 2.4
Stávající znění:

Nové znění (na konec odstavce přidat větu): 
Místo konání valné hromady musí být město Chrudim.

Odůvodnění: jde ochranu členů, aby nemohla být v budoucnu ztížena účast členům na VH tím, že 
místo bude mimo Chrudim v místě kdy cestovat na VH je pro členy spojeno s časovými a 
finančními náklady.

Článek 4, odst.12/b)

Stávající znění: 

Nové znění: 

b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude 
uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; tato 
výzva musí být vyvěšena na vývěsce v areálu klubu a na webových stránkách klubu

Odůvodnění: Odstraňuje se poslední věta bodu b) aby se nedalo dovozovat, že každý člen musí 
obdržet výzvu jednotlivě a osobně, to je obtížné z důvodu velké administrativní i finanční 
náročnosti a problémům s průkazností doručení výzvy. Místo toto bude hromadná výzva na vývěsce 
v klubu a na webu.
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