
Několik prřipomínek spíše formálního charakteru 
 
...musí se "základní organizační složka" opravdu jmenovat "základní 
organizační složka"? Nebylo by lepší říkat tomu oddíl? Základní 
organizační složka je termín nepoužitelný v normální lidské komukaci, 
takže zasvěcenci asi budou říkat "ZOSka", což je parádní ptydepte. 
NE – JE LÉPE NECHAT OBECNÝ VÝRAZ 
par. 7 ost 1. - není jasné, co se myslí "delegací práva". pokud výbor 
skutečně právo deleguje, znamená to, že základní složka přijme 
přihlášku, rozhodne, přijme člena, tím okamžikem vzniká jeho členství, 
a oznámí to VV. Jiný možný model je, že ZOS funguje pouze jako 
podatelna pro přihlášky - převezme přihlášku, předá ji VV, a ten 
rozhodne. 
BUDE ŘEŠIT SMĚRNICE O PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ 
Dále, pokud lčenství vzniklo doručením, nemůže VV do 60 dnů rozhodnout 
o nepřijetí, ale pouze o zrušení členství. Takže by se musela použít 
ustanovení o zániku členství (nelze bezdůvodně). 
DTTO 
Podobný problém je s placením - členství nemůže "retroaktivně 
nevzniknout" 30 dní po vzniku. 
DTTO 
par. 7. 3 . ...shromažďovat a evidovat osobní údaje - formulace by 
měla vycházet ze zákona na ochranu osobních údajů, myslím že 
shromažďovat a evidovat není správné zaklínadlo odpovídající 
terminologii zákona. Přinejmenším asi musí obsahovat slovo zpracovávat 
a přesněji vymezovat účel a zpracovávané údaje. 
FORMULACE BUDE DOLADĚNA S PRÁVNÍKEM 
 
...par. 8 ost. 1 lépe - "pořádaných ČHS a jeho organizačními složkami" 
- "podmínky pořadatelem stanovené" 
OPRAVENO 
 
...par 10 - jednou je rok kalendářní, podruhé bez přívlastku. Je to 
nějaký rozdíl? 
ANO 
 
...par 11 ost 5 ... negací je ve větě příliš. Aby dávala očekávaný 
smysl, je třeba nahradit slovo "neoznámí" za "oznámí" BUDE NAHRAZENO 
...bylo by třeba vyjasnit, zda plnou moc může dát i předseda ZOS a 
koho v tom případě zplnomocněnec zastupuje 
BUDE ŘEŠIT PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS 
 
...odst 6. - zmatené. podle jednoho z předchozích ustanovení záleží 
vnitřní uspořádaní ZOS na složce samé. Z tohoto hlediska není "výbor 
ZOS" definován. Dál je nejasná volba předsedy "nadpoloviční většinou". 
Co když nadpoloviční většinu získá více kandidátů? 
STANOVY PONECHAJÍ MOŽNOST ŘEŠENÍ TAKOVÉTO SITUACE PŘÍMO ZOŠ 
 
...par 12 - bylo by vhodné upřesnit, co se míní nadpoloviční většinou 
sdružených složek. Stanovy žádné funkce, které by sdružení ZOS 
nezaložené na reginálním principu muselo plnit, neuvádějí. 
ZMĚNĚNO  PAR. 4  



 
...par 14. Odst. 1 nezmiňuje možnost zastupování plnou mocí. Odst 4 
pro změnu nezmiňuje možnost zastupování předsedy zos. ZMIŇUJE 
Vhodnější formulace by bylo se odkázat na předchozí ustanovení o zastupování v 
par. 11. 
 
...par. 24 Odst 4 - lépe "předsedy ZOS jejichž" (spor se může týkat více ZOS) ANO 
 
a jedna koncepční - opakovaný námět z diskusí: zavést institu 
korespondenčního referenda členů ČHS 
NEPŘIJATO - SVAZ NEDOKÁŽE ZABEZPEČIT TECHNICKOU BEZPROBLÉMOVOST 
INTERNETOVÉHOP HLASOVÁNÍ. TAKOVÝ INSTITUT NEMAJÍ ANI MNOHEM VYSPĚLEJŠÍ 
ORGANIZACE. (ZASTUPOVÁNÍ PLNOU MOCÍ JE NAOPAK BĚŽNOU PRAXÍ). 
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