
Zápis z pracovního jednání výboru ČSCHMS  
ze dne 13. 4. 2022, Hradištko 

 
Přítomní členové výboru: Chroust, Farka, Šebelka, Kozák, Hatláková, Terč, Machač, Müller, Novotný, 
Herman, Orlovský  
Přítomní členové RK: Hruška, Šašek, Hromas, Šilhavý 
Zaměstnanci: Malát, Vydrová (po omezenou dobu) 
Omluvení: Novák 
 
Jednání členů výboru za účasti RK zahájil předseda RK David Hruška. Představil návrh JUDr. Sobotky, 
z jehož právního výkladu plyne, že je možné svolat řádné jednání výboru a na něm zvolit místopředsedu na 
nějž okamžikem volby přecházejí všechna práva a povinnosti statutárního zástupce svazu. Navrhl tedy 
debatu o tomto postupu, kdy by byl aparátem svazu (Malát), předsedou grémia RPK (Chroust) a předsedou 
RK (Hruška) svolán bezodkladně, avšak ve lhůtě dle stanov, výbor s jediným bodem programu a to volba 
místopředsedy.  
 
Ten by až do další mimořádné členské schůze, která by se měla konat 16.5.2022 od 13 hodin v kulturním 
domě ve Větrném Jeníkově, řídil chod svazu, a to včetně přijímání nových členů. Tento princip, dle 
právního výkladu JUDr. Sobotky, není sice zcela ideální, ale je právně čistý a z jeho pohledu 
nenapadnutelný (materiál přílohou).  
 
Proběhla obsáhlá diskuze nad tím, zda je možné takto postupovat, neboť tento přístup byl v minulosti 
výborem odmítnut a to na základě doporučení JUDr. Pavliše. Ten sice obdobný přístup rovněž připustil za 
možný, nicméně za jediné opravdu právně čisté řešení označil svolání mimořádné členské schůze s volbou 
předsedy. Výbor se na svém jednání 14.3.2022 přiklonil k této možnosti. Nyní tedy část členů výboru 
nepovažuje za vhodné tento princip znovu uplatnit, když byl předtím odmítnut a preferují striktní 
dodržování stanov, abychom se vyvarovali přijímání právně napadnutelných rozhodnutí.  
 
Široce byla diskutována rovněž otázka respektování či naopak nerespektování vůle chovatelů, kterou 
vyjádřili na členské schůzi a hazardování s důvěru chovatelů v ČSCHMS pokud bychom jejich vůli nectili či 
nějak obstruovali. Část členů výboru proto upřednostňuje řešit situaci volbou místopředsedy, který svolá 
mimořádnou členskou schůzi a současně bude přijímat členy do svazu, a to i za cenu, že by případně hrozilo 
napadení tohoto rozhodnutí některým z členů. Tento přístup považují za lidsky vhodnější, neboť by to 
umožnilo respektovat vůli členské základny a dalo by potřebný čas narovnat si své členství v ČSCHMS 
osobám, které momentálně nesplňují podmínky pro podání kandidatury a ti by hned na příští mimořádné 
členské schůzi mohli opětovně kandidovat. Tím by došlo ke zklidnění značně vyhrocené atmosféry. 
Debatovalo se rovněž o případné možnosti zvolit předsedu na omezenou dobu (do doby konání zářijové 
členské schůze), aby svaz nebyl paralyzován a mohl fungovat. Tento přístup by však neumožnil kandidovat 
osobám, které momentálně nesplňují všechny podmínky pro podání kandidatury. Jako jeden z případných 
kandidátů byl navržen Milan Novotný (člen výboru, předseda Klubu FRP) a ten s návrhem do jisté míry 
souhlasil. 
 
Kromě toho se částečně debatovalo i návrhu volebního řádu, který by byl jako jeden z bodů programu 
navržen na program mimořádné členské schůze a předseda by se volil podle něj (pokud by byl tento bod na 
místě schválen). To by zaručovalo, že volba nedopadne fiaskem a že některý z kandidátů bude zvolen.  
 
Návrh vypracovaný JUDr. Pavlišem pro mimořádné čl. shromáždění 16.5.2022: 

1. Z navržených kandidátů vyhrává ten, kdo má nad ½ všech odevzdaných hlasů, pokud nemá, postupují 
do 2. kola 2 s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů a ve druhém kole vyhrává ten, kdo získá 
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nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. (popř. modifikace 2. kola – ten, který získá více hlasů – bez 
nutnosti nad1/2 většiny) – tj. obdoba jako do senátu 

2. Nebude-li postupem dle předchozího bodu zvolen žádný kandidát, koná se 3. kolo, do kterého je 
možné nominovat i nové kandidáty a z nich všech se předsedou stane ten kandidát, který získá 
nejvíce hlasů (tj,. nemusí mít většinu, ale ten, kdo bude tzv. první na pásce). Při rovnosti rozhodne 
los. – pojistka, že vždy někoho zvolíme. 

Přítomní členové výboru se po dlouhé diskuzi shodli na následujícím: 
• Další mimořádná členská schůze bude svolána na 16. 5. 2022 od 13 hodin v kulturním domě ve 

Větrném Jeníkově 
• Další rozdiskutované, ale neuzavřené body budou předmětem dalšího online jednání (termín a čas 

navrhne předseda RK) 

 
Zápisy a závěry z předchozích jednání naleznete zde: http://www.cschms.cz/index.php?page=zap_vybor  

 
 
 

Zapsal Kamil Malát 
 

Ověřil David Hruška a Jan Chroust 
 
 
Příloha: 

• Právní rozbor JUDr. Sobotky umožňující volbu předsedy 
 



JUDr. Martin SOBOTKA, Ph.D. 

 

Právní rozklad situace a návrhy řešení: 

A) místopředseda 

místopředseda spolku zastupuje předsedu, tedy mu náleží i funkce statutárního orgánu podle § 14 odst. 2) 
- "podle potřeby" se vztahuje i na případ, kdy předseda nemůže svou funkci vykonávat 

tzn.: stačí zvolit místopředsedu, zapsat ho do rejstříku, a problém se statutárním orgánem je vyřešen, 
neslučitelnost funkcí ze stanov nevyplývá, ani žádné omezení pro místopředsedu,   

podle zákona jakákoli funkce vniká zvolením/jmenováním, jinak řečeno, zápis do rejstříku má pouze 
deklaratorní charakter (pouze deklaruje, jak to ve skutečnosti je), což znamená, že zápis do rejstříku 
není nezbytně ve všech případech nutný; často se v praxi stává, že právnické osoby ještě nezapsaly 
nového člena do rejstříku, nebo zápis teprve probíhá, a prokazují se dokumentem, který potvrzuje 
určité osobě vznik jeho funkce (např. i v bance) 

podle § 13 odst. 2) písm. n) volí a odvolává místopředsedu spolku Výbor, proto je třeba svolat Výbor (který 
tak jako tak plánoval schůzi), ze kterého by vzešel zápis o volbě  místopředsedy – doporučuji v zápisu 
uvést shora citovaná ustanovení stanov, aby zapisující úředník pochopil hned, že Výbor má pravomoc 
zvolit místopředsedu 

na základě uvedeného zápisu (nebo potvrzení) Výboru se připraví formulář a podá do rejstříku, po zápisu 
bude všem jasné, že místopředseda může jednat navenek za Spolek jakožto zástupce předsedy, tedy i 
podepisovat smlouvy a vyjednávat 

místopředsedou však může být pouze člen Výboru 

B) pokud předseda nemůže konat: 

- postupuje se analogicky, tedy podle § 14 stanov – pokud předseda nekoná, může Výbor svolat 
místopředseda. Pokud ještě místopředseda není zvolen, může tak na podkladě § 14 odst. 2 ve spojení s 
§ 14 odst. 7 Předseda grémia rad PK. Pokud by ani ten nechtěl Výbor svolat, lze požádat o svolání 
výkonný aparát spolku na podkladě § 19 stanov a § 10 odst. 1) Jednacího řádu – orgány se svolávají ve 
spolupráci s výkonným aparátem Spolku.  

Není to ideální řešení, když nesvolají,  lze se obrátit ještě na soud, ale to je zdlouhavý proces. To dříve se sejde 
Výbor (neboť se má scházet třikrát za rok), než soud rozhodne. Bohužel stanovy jsou takto dány, a také v této 
oblasti by to chtělo změnit (že svolat může kterýkoli člen Výboru, pokud nesvolá předseda). Ještě je jedna 
možnost – Předseda musí svolat (tedy potažmo i výkonný aparát musí svolat) mimořádné zasedání, pokud 
k tomu dá podnět revizní komise nebo polovina členů Výboru – viz § 9 Jednacího řádu.  

 

 

 

 

 

 



Stanovy: 

§ 14 Předseda a místopředseda  

1) Předseda je statutární představitel Spolku volený podle článku 6 § 12, odst. 2, písmeno c) Stanov. Koordinuje 

činnost a jednání Spolku a jeho orgánů a zastupuje Spolek navenek. Zodpovídá za řádné hospodaření a činnost 

Spolku v období mezi jednáním výboru. Řídí činnost výboru a výkonného ředitele Spolku.  

2) Předsedu Spolku zastupuje podle potřeby v plném rozsahu jeho práv a povinností místopředseda.  

3) Předseda je ve své činnosti zodpovědný členskému shromáždění. Stanovy ČSCHMS, verze 2022.04.11 8  

4) Funkční období předsedy je čtyřleté.  

5) Právo kandidovat na funkci předsedy má řádný člen Spolku. Navržený kandidát se svojí kandidaturou vyslovil 

souhlas a byl navržen členem Spolku. Při volbě musí být kandidát osobně přítomen.  

6) Předsedovi náleží finanční odměna, kterou navrhuje a schvaluje výbor.  

7) Funkci místopředsedy Spolku zastává zpravidla předseda grémia rad PK 

 

 

Jednací řád: 

Článek 2  

Zasedání orgánů Spolku 

 

§ 8  

Řádné zasedání 

1) Předseda Spolku svolává řádné zasedání:  

a) členského shromáždění - nejméně jedenkrát ročně  

b) výboru - operativně podle potřeby, nejméně však třikrát ročně.  

c) pracovních skupin - operativně podle potřeby 

 

§ 10  

Svolání zasedání orgánů Spolku 

1) Zasedání orgánů Spolku je svoláváno písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty předsedou daného 

orgánu ve spolupráci s výkonným aparátem Spolku. Pozvánka obsahuje kromě časových a místních údajů i 

navržený program jednání. Na jednáních se projednávají pouze body, které byly výslovně uvedeny na pozvánce. 

Pokud není na pozvánce bod uveden, může být projednáván pouze, pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina 

členů přítomných na jednání. 

2) Předseda Spolku zasílá pozvánku na řádné a mimořádné zasedání:  

a) členského shromáždění - nejpozději 14 dní před datem konání všem členům Spolku  

b) výboru - nejpozději 7 dní před datem konání všem členům výboru, předsedovi revizní komise, řediteli Spolku 

a tajemníkovi Spolku. 



 

 

Návrh na postup: 

1) Dne 13.4.2022 Jan Chroust (předseda grémia rad PK) společně s Kamilem Malátem (výkonný aparát) svolají 

řádný výbor na 20.4.2022. 

2) Výbor na svém zasedání dne 20.4.2022 zvolí místopředsedu a ten může s okamžitou platností vykonávat 

funkci předsedy včetně schvalování nových členů. 


