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Tisková zpráva č. 59
ze dne 21. června 2014
MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČSCH JE ZA NÁMI
Praha-Kobylisy, sobota 21. června 2014. V 16.30 hodin skončilo jednání mimořádné
Valné hromady ČSCH, kterou svolal Ústřední výbor ČSCH z podnětu Ing. Václava Krůty.
Zásadním bodem jednání byly volby do Ústřední kontrolní (dříve revizní) komise ČSCH.
Řada delegátů přednesla doporučení svých OO ČSCH, nastiňující řešení nynější situace. Než
byla přijata rezignace třech členů stávající ÚKK ČSCH, byli vyzváni, zdali by v práci nechtěli
pokračovat. Bylo zcela evidentní, že tato komise má důvěru delegátů. Nestalo se tak, všichni
tři vysvětlili, proč na odstoupení trvají. Následovaly volby. Z původně pěti kandidátů do nové
ÚKK ČSCH zůstali čtyři – RSDr. František Dvořák zaslal písemně své rozhodnutí
nekandidovat. Ing. Vladimír Hulman a Václav Uličný nebyli na jednání sice přítomni, řádně
se však omluvili, takže nebyli z kandidátky vyškrtnuti. Po prvním kole tajných voleb byli
zvoleni dva členové nové ÚKK ČSCH – Miloslav Hertl a Ing. Vladimír Hulman. Ve druhém
kole voleb byl zvolen Václav Uličný. Vzhledem k tomu, že se měli dovolit minimálně tři
členové ÚKK ČSCH, tak se již dále ve volbách nepokračovalo.
Na jednání mimořádné Valné hromady ČSCH byla vznesena celá řada kritických
připomínek. Hlasovalo se o přijetí dílčích změn ve stávajících Stanovách ČSCH, které by
řešily například odvolání čelných funkcionářů či generálního sekretáře ČSCH. Nakonec bylo
odsouhlaseno, že případné změny se budou řešit komplexně v rámci návrhu nových Stanov
ČSCH, jež budou projednávány na listopadové XXIII. valné hromadě ČSCH. Návrh tohoto
zásadního svazového dokumentu připraví Legislativní komise ÚV ČSCH. Hodně prostoru
bylo věnováno diskusi na téma poplatků za právní služby. Bylo vysvětleno, že Ústřední výbor
ČSCH na svém posledním zasedání již otázku stávajícího paušálu řešil. Delegáti dále rozhodli
o ukončení činnosti Rozhodčí komise ČSCH a zrušení všech opatření, jež tato komise přijala.
Zároveň byla zastavena veškerá kárná řízení proti členům bývalé ÚKK ČSCH.
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