Protokol
o přezkumu zápisu jednání volební valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol
Strančice (dále jen „jednota“) konané dne 31. března 2016 a postupu výboru
jednoty ve věci vyloučení 4 členů T. J. Sokol Strančice (ses.O. Kudrnové –
trenérky mládeže, br. V. Bočka – předsedy tenisového oddílu – dále jen „TO“, br.
O. Trejbala, D. Budského - členů TO jednoty.
Přítomni:
Členky KK ČOS: ses. Anna Voslařová, ses. Alena Dvořáková
Za župu Barákovu: br. Jan Firbas – starosta župy, ses. Lenka Brandová – tajemnice
župy, ses. Jitka Štyksová – KK župy, Marcela Tmejová.
Průběh:
Jednání se uskutečnilo v kanceláři župy dne 10. 10. 2016 - bylo započato v 13:15 hod.
1/ Předmětem přezkumu KK ČOS byl podnět vylučované členky Tělocvičné jednoty
Sokol Strančice ses. Olgy Kudrnové, trenérky Tenisového oddílu - pro děti a mládež – a
dalších tří členů TO jednoty ve věci jejich vylučování ze sokolské jednoty (zároveň tito
jsou činovníky TO), které započalo dnem VH jednoty – tj. 31. března 2016 - a jsou
předmětem zápisu této volební valné hromady.
Dále výbor jednoty po VH 31. 3. 2016 zrušil bankovní konto Tělocvičné jednoty Sokol
Strančice – středisko tenisový oddíl (TO) a peníze převedl na hlavní účet jednoty. Tento
akt přinesl spory a nesnáze projednávané následně v TO, které se odrážejí na celkové
činnosti dětí a mládeže registrovaných v TO (viz příloha).
Na stížnost celkového postupu výboru jednoty bezprostředně reagovala Sokolská
župa Barákova, ve věci opakovaně jednala a dala jednotě své stanovisko. Přes
veškerá jednání, stanoviska předsednictva župy a odboru sportu župy výbor
jednoty trvá na vyloučení dotyčných výše jmenovaných osob. Přes uskutečněná
jednání a podněty župy k memorandu a vzájemnému smíru mezi výborem jednoty a TO
jednoty, nebyly tyto návrhy výborem jednoty akceptovány.
Předmětem přezkumu členkami KK ČOS je zápis z volební valné hromady z 31. 3. 2016
vč. prezenční listiny. Pro kontrolu procesního postupu VH 31. 3. 2016 o vyloučení výše
jmenovaných členů tenisového oddílu jednoty byly použity platné stanovy ČOS.
Tělocvičná jednota Sokol Strančice se nachází v Středočeském kraji a Sokolská župa
Barákova je v souladu s usnesením článku 8.1. platných Stanov ČOS (dále jen
„stanovy“) věcně příslušnou župou, která je nadřízeným pobočným spolkem tělocvičné
jednoty (jde o sdružení jednot v části věcně a místně příslušného kraje).
Vyloučení členů jednoty – vyjádření KK ČOS:
Postup správního řízení, hlavní důvody k vyloučení členů z jednoty, postup zahájení,
odvolání či jiné opravné prostředky mají povahu správního řízení. Stanovy konkrétně
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delegují Výbor jednoty vydat rozhodnutí a postupovat podle ust. čl. 4.10. stanov v ust.čl.
4.9 (4.9.1,2,3,4). Výbor jednoty musí vylučované členy vyrozumět s možností podat
odvolání.
Na základě odvolání mohl výbor jednoty své rozhodnutí změnit nebo zrušit na základě
provedených šetření autoremedurou.
Autoremedura /=práv. zrušení nebo změna rozhodnutí orgánem, který je vydal jako
zvláštní způsob opravného prostředků/.
Sokolská župa je správním a odvolacím orgánem o vyloučení členů příslušné
jednoty podle ust. čl. 4.10. stanov a může na základě odvolání svým rozhodnutím
odvolání potvrdit, změnit, nebo zrušit. Proti tomuto rozhodnutí odvolacího orgánu
není odvolání.
2/ Kontrola Zápisu volební valné hromady jednoty 31.3.2016 (dále jen „VH“).
Z předložené dokumentace bylo zjištěno:
- stav členské základny T. J. SOKOL Strančice k 1.1. 2016: 205 členů celkem,
z toho 115 členů dospělých.
- sportovní oddíly tenisu a nohejbalu celkem dospělých 47, oddíly všestrannosti 67.
Počet přítomných na VH jednoty s podpisem na prezenční listině je 59. Na listině
přítomných bylo dále 8 členů s podpisem na základě plné moci.
Vyjádření KK ČOS: tato varianta není nikde ve stanovách uvedena, proto podle
vyjádření KK ČOS není možné započítat tyto členy do celkového počtu na
prezenční listině. KK ČOS upozorňuje na špatný procesní postup při prezenci,
celkový stav přítomných členů i bez 8 plných mocí neovlivnil zahájení VH.
Kontrolní komise jednoty udělila odstupujícímu výboru „absolutorium“.
Vyjádření KK ČOS: absolutorium bylo naposledy uvedeno ve stanovách v roce 2004 a
v současné době nemá oporu v platných stanovách. Bylo zrušeno platným nabytím
účinnosti Stanov na sjezdu 2010 v plném rozsahu. Odpovědnost statutárního orgánu
trvá dle platného NOZ.
- Pokud výbor jednoty po právní stránce chtěl formálně udělit absolutorium
odstupujícímu výboru jednoty, pak dle následujících bodů to bylo neoprávněné a
toto se týkalo všech bodů po přestávce, kdy počet přítomných se dle zápisu snížil
na 44 a VH měla být ukončena ve smyslu stanov ČOS. V tuto chvíli přestala být
VH usnášeníschopná (odešlo 23 členů TO a zůstalo 36 ostatních) a nemohlo být
proto řádně odsouhlaseno usnesení vč. nových bodů (od bodu 24 vč.) programu
VH, které nebyly odsouhlaseny vůbec.
-

Absolutorium – schválení činnosti (urč. orgánu)za určité období usnesení o tom
dostat právní výraz. KK – nemusela udělit absolutorium a to s přihlédnutím k
nutnosti dokončení zápisu do spolkového rejstříku, zpracování organizačního
řádu jednoty.

-

Mimo jiné, je důvodné podezření, že liknavost, váhavost zápisu výboru jednoty a
zápis do spolkového rejstříku až v roce 2016 neumožnili čerpat příspěvky
z regionálních zdrojů pro děti a mládež na neinvestiční i investiční akce ke
zlepšení sportovišť, a také grantů ČOS, protože jednota splnila podmínku
nejméně 20 dětí k 1. 1. 2015, ale neměla splněn zápis do spolkového rejstříku
ani k 31. 12. 2015 či k dnešnímu 10. 10. 2016. Šetřením bylo zjištěno, že návrh
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byl zahájen jednotou 18. 6. 2016 a předán ČOS ke kontrole a podání zápisu do
spolkového rejstříku. Zápis ještě neproběhl.
-

Závěrem KK ČOS konstatuje, že předložené písemné podklady neprokazují,
že by došlo k tak závažnému porušení stanov ČOS ze strany členů oddílu
tenisu, které by odůvodnilo jejich vyloučení.

Doporučení KK ČOS:
Zrušení registrace funkčního tenisového oddílu v ČOS nemá jak morální tak
věcnou oporu ve stanovách a je v rozporu s platnou Směrnicí OS ČOS a
výkaznictvím ČOS a současně s platnými stanovami. Z tohoto hlediska je nutno
zařadit neodkladně oddíly sportu zpět pod odbor sportu (tj. vyřadit
z neoprávněného zařazení pod odbor všestrannosti).
- Uspořádat valnou hromadu oddílu tenisu jednoty, kde bude zvoleno minimálně
tříčlenné vedení oddílu (předseda, místopředseda nebo jednatel, hospodář).
- Uspořádat valnou hromadu sportovních oddílů jednoty, kde bude zvolen
předseda odboru sportu jednoty.
- Výbor jednoty kooptuje zvoleného předsedu sportu do výboru jednoty
- Uspořádat i dle návrhu výboru jednoty mimořádnou valnou hromadu jednoty,
schválit usnesení za účasti zástupců župy Barákovy a KK ČOS – termín:
vzhledem k zápisu pobočného spolku do spolkového rejstříku jednat neodkladně,
nejpozději do 30 dnů od dnešního data.
V opačném případě, pokud takto nebude učiněno, jak psáno výše, KK ČOS
doporučuje zahájit další řízení se statutárními zástupci jednoty.
-

Přílohy:
- Prezenční listina z jednání KK ČOS 10.10.2016
- Dopis předsednictva župy č.j. 47/16 ze dne 14.9.2016
- Dopis odboru sportu župy č.j. 42/16 ze dne 26.7.2016
- Kopie zápisu VH 31.3.2016 vč. prezenční listiny této VH
- Zápis KK župy ze dne 26.7.2016
- Dopis: „Nesouhlas s postupem vedení T. J. Sokol Strančice vůči tenisovým
dětem a mládeži“ ze dne 14.9.2016
- Dokumenty statistiky jednoty k 1.1.2016.

V Praze dne 10. 10. 2016, skončeno 17:15 hod.
Za KK ČOS:
Ses. Ing. Anna Voslařová, v.r.
Ses. Ing. Alena Dvořáková, v.r.
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