
                          Zápis z mimořádné schůze Výboru ČLS, z.s.,   

                        konané dne 26.03. 2021 - videokonference 

 

Přítomni: Znachor, Rulík, Duras, Sacherová, Šorf, Tátosová. Omluven: Špaček. Host: Vrba 
 

 Společná konference SLS a ČLS plánovaná na 21. – 25.6. 2021 v Bratislavě: organizátor 
konference informoval ČLS o možném posunu konference na podzimní termín, případně 
odložení konference o rok. Výbor diskutoval zmíněné varianty a jednomyslně se shodl, s 
ohledem na pandemickou situaci a rychlost vakcinace, na preferenci posunutí konference 
o rok. Předseda ihned informoval organizátora, který tuto variantu také preferuje.  

 

 Výbor diskutoval varianty organizace Valného shromáždění. Dle Čl. IX, odst 3. Výbor 
svolává VS dle potřeby, nejméně však jednou za tři roky. Letos tedy VS proběhnout musí, 
bez ohledu na konání konference, kde se tradičně VS koná.  

 
1) Poslední VS se konalo 26. 6. 2018, z čehož vyplývá, že by se letos mělo konat 

nejpozději v podobném termínu.  

2) Lex COVID (191/2020 Sb., zákon č. 191) z dubna 2020:  

 Par. 18: Práva a povinnosti podle § 19 až 22 vznikají jen v době trvání 
mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo 
podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však 
do 31. prosince 2020, není-li dále stanoveno jinak.  
Platnost výše zmíněných pravidel byla prodloužena zákonem č. 460/2020 Sb. až 
do 30. 6. 2021. (zdroj: https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-
schuze) 

 Par. 19 umožňuje zasedání orgánů právnické osoby v písemné formě (per 
rollam) nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to 
zakladatelské právní jednání (stanovy).  

 Par. 20 odst (1): Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické 
osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne 
následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i 
tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni 
skončení mimořádného opatření při epidemii. 
 

Usnesení: Z výše uvedeného vyplývá možnost prodloužení mandátu Výboru o 3 měsíce a 
tudíž možnost svolání VS v září 2021 a to i online formou. V případě online konání Valného 
shromáždění musí Výbor stanovit podmínky pro způsob rozhodování při schvalování 
podkladů, které VS předkládá Výbor, a rovněž podmínky pro návrh usenení VS, neboť 
Stanovy tuto variantu VS nereflektují. Naopak, online volby do Výboru a Revizní komise jsou 
již ve stanovách zakotveny, což online konání VS usnadňuje.    
 
 
zapsala: Jolana Tátosová    schválil: doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. 
tajemník Výboru ČSL     předseda Výboru ČLS  

https://www.cuscz.cz/files/2684MmM.pdf

