
 

 

 

 

V Brně dne 26.9.2021 

 

Stanovisko k důvodům odvolání MZSD  
 

Představenstvo ČSJ odvolalo mimořádné zasedání shromáždění delegátů (MZSD) původně svolané na 

9. 10. 2021. Kurzívou je citován obsah rozhodnutí a odůvodnění, pod každým důvodem uvedeno 

stručné stanovisko:  

 

Představenstvo ČSJu v souladu s ustanovením čl. 29 odst. 10 stanov odvolává zasedání mimořádného 

shromáždění delegátů svolané na dne 9.října 2021. 

 

Ano, představenstvo ČSJ má právo v souladu s čl. 29 odst. 10 stanov odvolat MZSD na pozdější termín. 

Přitom je třeba, aby ti, kteří o jednání MZSD žádali, měli kontrolu nad tím, že v rámci jednání 

představenstva budou dodrženy lhůty pro MZSD dle čl. 29 odst. 4 stanov a pokud by hrozilo jejich 

porušení, svolat MZSD sami. Minimální program MZSD je dán žádostí oprávněných osob v souladu s čl. 

29 odst. 4 stanov. 

 

Důvodem odvolání tohoto zasedání mimořádného shromáždění delegátů jsou následující skutečnosti: 

- při svolání tohoto zasedání mimořádného shromáždění delegátů nebyla dodržena 90 denní lhůta pro 

oznámení jeho konání dle čl. 29 odst. 5 stanov, 

 

Pro svolání MZSD platí lhůty uvedené v čl. 29 odst. 4 stanov. Čl. 29 odst. 5 stanov se vůbec neuplatní, 

řeší jinou situaci (řádné svolání SD). Při postupu dle čl. 29/4 se může jak představenstvo tak žádající 

členové dostat do konfliktu s lhůtou 90 dnů, a to zejména tehdy, pokud by představenstvo se svoláním 

otálelo a MZSD svolalo např. až 60 dnů po doručení žádosti. Přitom MZSD se pak musí konat do 60 

dnů od oznámení, tj. členové o něm budou informováni nanejvýš 60 dnů. Lhůta 90 dnů je v případě 

MZSD neaplikovatelná, nevztahuje se na tuto situaci. 

- na pořad zasedání tohoto mimořádného shromáždění delegátů byla zařazena volba členů orgánů ČSJu, 

aniž by byla zároveň řešena otázka zániku funkce stávajících členů těchto orgánů ČSJu, 

Obsah oznámení je odpovědností představenstva, které MZSD svolává (čl. 29 odst. 3, 4 stanov). 

Představenstvo samo musí zodpovědět otázku, proč zařadilo na program body volby, když volené 

pozice nejsou volné?  

Oprávnění členové, kteří se připojili k žádosti o MZSD, žádali odvolání dílčích funkcionářů a následně 

volbu na uvolněné pozice. Žádost byla v tomto smyslu úplná a logická. Představenstvo nemá důvod 

nepostupovat v souladu s ní.  

Naopak citovaný důvod představenstva žádá vysvětlení.  
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Představenstvo je orgán, který má informace o tom, zda / komu a z jakého důvodu zanikla funkce 

v orgánu ČSJ (viz analogicky čl. 60 stanov). 

 

- do 10.9.2021 nebyly rozeslány pozvánky na zasedání tohoto mimořádného shromáždění delegátů a nebyla 

tak dodržena 30-ti denní lhůta pro její zaslání dle čl. 29 odst. 6 stanov. 

 

Náležitosti oznámení a pozvánky jsou dle stanov ČSJ identické, jak vyplývá z čl. 29 odst. 7 stanov.  

Nad rámec citovaného ustanovení nekladou ani stanovy žádné podmínky pro formulaci pozvánky. 

Pozvánky nemusí být rozesílány. V souladu s čl. 29 odst. 7 stanov stačí o pozvánce členy informovat 

„jinak“ než elektronickou poštou, tj. veřejně dostupná pozvánka na webu ČSJ je v souladu s čl. 29 odst. 

7 stanov. 

Navíc pozvání bylo formulováno v textu oznámení, který tak zcela naplňoval parametry pozvánky dle 

čl. 29 odst. 6 stanov. V souladu s § 555 občanského zákoníku se každé právní jednání posuzuje 

v souladu se svým obsahem: Když každý z členů po rozkliknutí odkazu na oznámení četl: „Vážení 

sportovní přátelé, v souladu se Stanovami Českého svazu juda svolává představenstvo Českého svazu juda 

na sobotu 9. října 2021 Mimořádné shromáždění delegátů Českého svazu juda, na které Vás srdečně zve.“  

vnímal každý člen ČSJ, že obdržel pozvánku. 

 

Představenstvo ČSJu volá nové zasedání mimořádného shromáždění delegátů na nejbližší možný termín. 

 

       

 

 

 

Frank Bold Advokáti, s.r.o. 

      Mgr. Ing. Anna Francová, jednatelka 
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