
 
Návrhy změn: 
 
Kosmetické úpravy: 
Návrh přeformulovat „Členové, jejichž řádné členství vzniklo před více než jedním rokem“ na 
„Členové, jejichž řádné členství trvá nepřetržitě více než jeden rok“  
Kde: Hlava 4 bod 3 
 
Návrh nahradit slovo „jeden“ ve větě „..., přičemž jeden z nich musí být Předseda nebo 
Místopředseda,...“ slovem „jedním“, výraz „třech“ opravit na „tří“ (alespoň tří členů) 
Kde: Hlava 5 bod 4 
 
Návrh upravit „v předchozím odstavci“ na „v odstavci 10“ 
Kde: Hlava 6 bod 11 
 
Návrh psát označení funkce hospodáře s velkým H, když je s velkým písmenem psán 
Předseda i Místopředseda 
Kde: Hlava 7, bod 2, 3, 7, 9 
 
Návrh nahradit slovo „čtyřicet“ číslovkou 40 
Kde: Hlava 9 bod 2 
Ve stejné větě jsou nadále číslovky, jen ta první je slovem. 
 
Návrh upravit formulaci:  
Původní znění: „...ve dvou termínech, řádném a náhradním, kde náhradní termín může být 
nejdříve 30 minut po termínu řádném.“ 
Navrhovaná úprava: „...ve dvou termínech, řádném a náhradním; náhradní termín může být 
stanoven na dobu nejdříve 30 minut po termínu řádném.“ 
Kde: Hlava 6 bod 9 
 
Návrh nahradit „Výroční zprávy Klubové rady“ výrazem „Výroční zprávy o činnosti“ 
Kde: Hlava 6 bod 14 písm. c 
 
Návrh doplnit slovo „řádný“ v potřebném pádu – např. „rezignuje nebo přestane být řádným 
členem Klubu“ 
Kde: Hlava 9 bod 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
Protože registrovaný člen nemůže zastávat funkce ve vedení Klubu, je třeba podmínit členství 
v orgánech Klubu řádným členstvím. 
 
Upřesnění formulací: 
 
Návrh nahradit slovo „webových“ slovem „internetových“ 
Kde: Hlava 2 bod 2 písm. c 
Členové Klubové rady i Kontrolní komise se domnívají, že správný výraz je „webový“, 
členka Kontrolní komise Alexis to na Členské schůzi náležitě vysvětlí. 

 
Návrh ujednotit pojmy „internet“ a „informační servis“. 
Kde: Hlava 3 bod 3, Hlava 3 bod 9, Hlava 6 bod 8, Hlava 9 bod 5 
Návrh navrhovatele změn je nahradit tyto výrazy „internetové stránky Klubu“, Klubová rada a 



Kontrolní komise v souladu s předchozím bodem navrhuje nahradit to termínem „webové 
stránky Klubu“.  
 
Návrh doplnit do poslední věty odstavce „Členská schůze v řádném termínu je 
usnášeníschopná, pokud je při jejím zahájení přítomna nejméně polovina členů s právem 
podílet se na vedení Klubu, z nichž nejméně jeden je členem Klubové rady. V případě 
neexistence Klubové rady musí být přítomen svolavatel.“  ještě podmínku „a nejméně 
polovina členů s právem podílet se na vedení Klubu“. 
Kde: Hlava 6 bod 10 
 
Návrh upravit bod 8 Hlavy 6.  
Původní znění: „O termínu, místě a programu jednání Členské schůze a případných návrzích 
změn Stanov uvědomí svolavatel členy Klubu nejméně 30 dnů před datem konání Členské 
schůze e-mailem a zveřejněním informací v informačním servisu Klubu.“ 
Návrh Klubové rady a Kontrolní komise: „O termínu, místě a programu jednání Členské 
schůze uvědomí svolavatel členy Klubu nejméně 30 dní před datem konání Členské schůze e-
mailem a na webových stránkách Klubu. O případných návrzích změn stanov uvědomí 
svolavatel členy Klubu nejméně 30 dní před datem konání Členské schůze e-mailem.“  
Klubové radě a Kontrolní komisi nepřijde vhodné, aby se návrhy změn stanov vyvěšovaly 
veřejně na webových stránkách Klubu, přijde jí vhodnější tyto konkrétní návrhy zaslat mailem 
řádným členům, o kterých se předpokládá, že o nich budou jednat. 
 
Návrh přidat nový bod 6 a další přečíslovat: 
„Klubová rada může rozhodnout o přizvání hostů na svá zasedání. 
Kde: Hlava 7 
 
Návrh doplnit časové omezení a formu odpovědí Klubové rady na podněty Kontrolní komise: 
„do 30 dnů poskytne Kontrolní komisi odpověď na všechny její písemné podněty, a to ve 
stejné formě, v jaké jí byly tyto podněty podány.“  
Kde: hlava 7 bod 10 písm. d 
Klubová rada a Kontrolní komise souhlasí s časovým omezením, ale nesouhlasí s formou 
odpovědí, protože v případě ústních řešení by o nich nikde nebyl záznam. Proto navrhují 
úpravu: 
„do 30 dnů poskytne Kontrolní komisi písemnou odpověď na všechny její podněty.“ 
(připomínka o e-mailu je bezpředmětná, neboť je to také písemná forma) 
 
Návrh odstranit „Lze do něj také navrhnout další kandidáty“  
Kde: Hlava 9 bod 9 písm c 
S tímto návrhem Klubová rada a Kontrolní komise nesouhlasí. Když z navržených kandidátů 
voličům nikdo nevyhovoval a nebyl zvolen, mezi dalšími kandidáty třeba někdo takový bude. 
(I navrhovatel původní změny souhlasí s naším návrhem. A vlajky tam fakt nemáme.) 
 
Návrh vypustit zvýrazněný text: „Členská schůze, která se usnesla na zániku Klubu, jmenuje 
likvidační komisi, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o 
majetkovém vypořádání Klubu“ 
Kde: Hlava 12 bod 2 
S tím Klubová rada a Kontrolní komise nesouhlasí, protože likvidovat by se mělo v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy 
 
Doplnění ustanovení řešících situace, které současné stanovy neřeší (Hlava 9) 



Návrh vytvořit nový bod 12 a ostatní přečíslovat: 
„V případě, že rezignuje nebo přestane být řádným členem Klubu Předseda i Místopředseda, 
má se za to, že rezignovali nebo přestali být členem Klubu všichni členové Klubové rady a 
dále se postupuje podle odstavce 13.“ 
Klubová rada a Kontrolní komise si myslí, že je nesmysl, aby ostatní členové Klubové rady 
přestali být členy Klubu, když z něj vystoupí Předseda a Místopředseda, jak z tohoto bodu 
může vyplývat.  
Proto navrhuje jiné znění: „V případě, že rezignuje nebo přestane být řádným členem Klubu 
Předseda i Místopředseda, ztrácí celá Klubová rada mandát“. 
 
Návrh doplnit a přeformulovat bod o doplnění členů Kontrolní komise (bod 14): 
„Jestliže člen Kontrolní komise rezignuje nebo přestane být řádným členem Klubu, předseda 
Kontrolní komise jmenuje na toto místo účastníka voleb Kontrolní komise z poslední Výroční 
Členské schůze, na níž k volbám Kontrolní komise došlo, který se mezi neúspěšnými 
kandidáty umístil nejvýše a v aktuálním volebním období již členem Kontrolní komise nebyl 
nebo členství neodmítl. Jestliže nelze jmenovat člena Kontrolní komise z neúspěšných 
kandidátů bezprostředně předcházejících voleb, jmenuje předseda Kontrolní komise nového 
člena  ze svéprávných1) a zletilých4) členů s právem podílet se na vedení Klubu.“ 
Klubová rada a Kontrolní komise s touto úpravou nesouhlasí, upřednostňuje původní znění 
bodu. Návrh není domyšlený, znamenalo by to, že každý kandidát do voleb členů Kontrolní 
komise zároveň souhlasí, že může být kdykoliv povolán do služby. Buď by měly být 
doplňovací volby, které by byly administrativně náročné, nebo by měl zůstat stávající 
jmenovací systém. 
 
Návrh vytvořit nový bod a ostatní přečíslovat: 
„Jestliže předseda Kontrolní komise rezignuje nebo přestane být řádným členem Klubu, stává 
se předsedou Kontrolní komise její stávající člen s nejnižším členským číslem. Po doplnění 
členů Kontrolní komise podle odstavce 13 si Kontrolní komise zvolí nového předsedu dle 
hlavy 8 odstavce 6.“. 
S tím Klubová rada a Kontrolní komise souhlasí, tato situace již v minulosti málem nastala a 
při té příležitosti se zjistilo, že ji vlastně současné Stanový neřeší. 
 
 
 
 


