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Dozorčí rada SNH
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Z Á P I S č. 2/2013
z mimořádného zasedání DR SNH, které se konalo 25. 5. 2013
v Řevnicích

Přítomni:

Karel Klas, Otto Schmidt, Václav Votýpka, František Menc, Jiří Cedidlo,
Petr Holý (SE SNH)

Program:

1) Projednání Zápisu z jednání VV SNH č. 3/2013 a aktuální situace v SNH

DR SNH projednala zápis z jednání VV SNH č. 3/2013 ze dne 15. května 2013, zejména
usnesení VV SNH č. 38/2013 a 40/2013 a jednohlasně došla k následujícím závěrům:
1. DR konstatuje, že se VV rozhodl nerespektovat stanovisko DR SNH ze dne 6. 4.
2013 ani stanovisko více než 80% ligových oddílů prezentované na mimořádném jednání VV
rozšířeném o zástupce prvoligových oddílů ze dne 8. 5. 2013 týkající se Propozic vrcholných
soutěží pro soutěžní ročník 2013/14, potvrdil původně navržený hrací systém soutěží a tím
porušil usnesení Valné hromady SNH ze dne 21. 7. 2012
2. DR vzala na vědomí odstoupení všech členů VV SNH ze svých funkcí ve VV SNH ke
dni 16. 5. 2013
3. DR konstatuje, že postup a jednání VV SNH ve věci svolání, přípravy a organizace
mimořádné valné hromady SNH není zcela v souladu s platnými ustanoveními Stanov SNH
(článek IV, bod 1/b/2,3,4) a Organizačního řádu SNH (čl. 3.2.8.). Zároveň však konstatuje, že
ani Stanovy SNH ani Organizační řád SNH neřeší situaci, kdy odstoupí všichni členové VV

DR SNH vzhledem k výše uvedenému:
1. i přes vážné námitky vůči postupu VV SNH ve věci konání mimořádné valné
hromady SNH rozhodla v zájmu vyřešení současné situace akceptovat návrhy VV SNH
(Usnesení VV SNH č. 40/2013 bod b) a proto svolává jednání Mimořádné 16. valné hromady
SNH na den 13. 7. 2013 od 9,30 hod. do Auly ČUS v Praze na Strahově a zároveň přebírá
zodpovědnost za přípravu a řízení této valné hromady

2. rozhodla jako podklady pro jednání této valné hromady využít pokladové materiály
připravené organizační komisí VV SNH, které byly rozeslány do oddílů 21. 5. 2013
3. pověřuje mpř. DR pana Jiřího Cedidla řízením 16. valné hromady SNH
4. vyzývá všechny členy SNH k podávání návrhů na kandidáty na členy nového
výkonného výboru nejpozději do 15. června 2013 včetně souhlasného stanoviska daného
kandidáta. Návrhy zasílejte na SE SNH.
5. vzhledem k tomu, že sporným bodem, který vedl k této krizové situaci, je zejména
znění Propozic vrcholných soutěží 2013/14 , se kterým nesouhlasí drtivá většina ligových
oddílů, rozhodla DR SNH akceptovat stanovisko VV SNH prezentované jeho místopředsedou
a předsedou Organizační komise SNH panem Josefem Popelkou, které se opírá o názor dvou
nezávislých právníků, že „Stanovy SNH neřeší tento způsob odstoupeni celého VV a tím
pádem zůstává jediným voleným orgánem činným v SNH Dozorci rada SNH. Tento orgán
nemá sice exekutivní právo, ale to neznamená, že nemůže (dokonce bylo řečeno, že je
to jediné odpovídající vhodné řešení) řešit situace, které nejsou spojeny s povinnosti podpisu
statutárních zástupců SNH“. Vzhledem k výše uvedenému rozhodla DR v zájmu uklidnění a
zpřehlednění celkové situace o posunutí termínu pro podání přihlášek do Vrcholných
soutěží dospělých 2013/14 dle článku A/5/a Propozic těchto soutěží na 19. 7. 2013, tzn. po
jednání mimořádné valné hromady a zvolení nového Výkonného výboru
6. ukládá SE SNH neprodleně rozeslat tento zápis do hnutí a zajistit jeho zveřejnění na
internetových stránkách SNH

V Řevnicích 25. 5. 2013
Jednohlasně schváleno všemi členy DR SNH.

Karel Klas v.r.
předseda DR SNH

Jiří Cedidlo v.r.
místopředseda DR SNH

Rozdělovník: členové VV, členové DR, oblastní a krajské soutěžní komise, oddíly NH

