Příloha č. 2
Usnesení VH 2020 – Schválené změny vnitřních řádů

I.F. 1 Organizační, jednací a volební řád
Do § 26 nový odst. 10 se doplňuje text v tomto znění:
„Z důvodů zvláštního zřetele hodných může na návrh předsedy příslušného orgánu tento orgán
hlasováním per rollam rozhodnout o konání zasedání s využitím prostředků komunikace na dálku
umožňujících účast v reálném čase bez osobní přítomnosti členů orgánu, např. formou
videokonference nebo telekonference („online zasedání“). Na začátku online zasedání předseda
oznámí, jaký bude postup v případě nutnosti hlasování, a to buď hlasování per rollam v souladu
s tímto řádem nebo hlasování online, za předpokladu, že takto lze zajistit identifikaci hlasujících
členů a počty hlasů.“
I.F.2 Organizační, jednací a volební řád
Do § 26 nový odst. 11 se doplňuje text v tomto znění:
„Koná-li se zasedání orgánu standardní prezenční formou (nikoli formou online zasedání, jak je
popsáno v § 26 odst. 10), mohou přítomní členové daného orgánu rozhodnout, že jiný člen tohoto
orgánu či host se zasedání zúčastní online. Online se účastnící členové orgánu mohou hlasovat pouze
za předpokladu, že takto lze zajistit jejich identifikaci.“
I.F.3 Disciplinární a smírčí řád
Do § 40 nový odst. 4 se doplňuje text v tomto znění:
„Z důvodů zvláštního zřetele hodných může předseda Stavovského soudu navrhnout konání
zasedání s využitím videokonferenčního zařízení („online zasedání“). Návrh na konání online
zasedání musí být schválen členy Stavovského soudu (hlasováním per rollam dle § 28 odst. 6 OJVŘ)
a dále odsouhlasen disciplinárním žalobcem a disciplinárním obviněným (písemně, e-mailem).
Z online zasedání bude pro účel pořízení zápisu pořizován obrazově-zvukový záznam.“
I.F.4 Disciplinární a smírčí řád
Doplňuje se § 2 nové písm. k) v tomto znění:
„orgány činné v disciplinárním řízení mohou při úkonech dle tohoto řádu, které by mohly být
provedeny jen s obtížemi nebo se zvýšenými, neúčelnými náklady anebo které provést nelze,
využit technické zařízení pro přenos obrazu a zvuku (dále jen „videokonferenční zařízení“).“
I.F5 Jednací řád valné hromady
Do § 6 odst. 1 se doplňuje text v tomto znění:
„Volby do představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu se konají každý rok, přičemž se vždy volí
jedna třetina členů těchto orgánů na dobu tří let. V případě, že by konání valné hromady bylo
v rozporu s právním předpisem nebo správním rozhodnutím, prodlužuje se funkční období těch
členů představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu, jejichž funkční období by jinak zaniklo, a
to až do doby konání nejbližší valné hromady.“

I.H.1

(Jednací řád valné hromady)

Doplnění přechodného usnesení v tomto znění:
„Přechodné ustanovení pro volbu konanou v roce 2020
Funkční období členů orgánů zvolených na valné hromadě konané dne 19. září 2020 skončím dnem
konání valné hromady v roce 2023.“
Organizační, jednací a volební řád
Pozměňovací návrh D. Mateáska k I.F.3 – doplnit změnu § 28 odst. 6 OJVŘ
(6) V případě nebezpečí z prodlení při rozhodování o věcných otázkách činnosti představenstva, dozorčí
rady, autorizační rady a Stavovského soudu Komory mohou řádní členové těchto orgánů hlasovat per
rollam. O vykonaném hlasování musí být učiněn písemný záznam, s jehož obsahem se členové orgánu
Komory seznámí na nejbližším příštím zasedání. Hlasování per rollam nelze použít pro vynášení
rozsudku v disciplinárním řízení a dále v případě, že se proti rozhodování věci touto formou vysloví
alespoň tři členové dotčeného orgánu.

