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Územní svaz ČRS Praha 
U Sovových mlýn ů 
Praha 1 
 
 
 
Věc: Stížnost na Výro ční sch ůzi – žádost o zrušení její platnosti 
 
 
Podáváme Vám stížnost dle Jednacího řádu ČRS článku 26 odst. 2 bod e), na výroční schůzi MO 
ČRS Radlice konanou 27. 3. 2012, z těchto důvodů: 

- Členové byli informováni o schůzi formou oběžníku. V tomto oběžníku bylo uvedeno pouze 
datum a čas schůze s tím, že se členové mají na tuto schůzi přihlásit. Program schůze 
uveden nebyl (porušení §8 Stanov, čl. 8, odst. 1 a 2). Program schůze byl předán až na 
místě na začátku schůze. Seznámit se s ním mohli pouze přítomní a tak podstatná část 
členské základny MO Radlice vůbec neměla možnost zvážit svoji účast na schůzi 
s ohledem na závažnost projednávaných bodů. Část přítomných byla kontaktována přímo 
předsedou Jiřím Horkým telefonicky v termínu 2 – 14 dnů před vlastní schůzí (toto můžeme 
potvrdit minimálně v případě nás níže podepsaných pod touto stížností).  

- Při zahájení nebyla z přítomných zvolena mandátová, návrhová a volební komise (porušení 
§8 Stanov, čl. 8, odst. 5 a 6). Prezentace proběhla na začátku schůze a schůze se účastnili 
i nečlenové. Po účastnících schůze nebylo při prezenci požadováno žádného průkazu 
totožnosti ani členské legitimace. Před samotným hlasováním nikdo nezkontroloval, zda 
hlasují pouze oprávnění členové a tímto mohlo dojít ke zmanipulování výsledků 
prostřednictvím hlasování nečlenů MO Radlice. 

- Nebyla přednesena zpráva o hospodaření, stavu financí a o činnosti MO (porušení § 9 
Stanov, čl. 9, odst. 8, písmeno b). 

- Nebyla přednesena žádná zpráva dozorčí komise. 
- Hlavním tématem schůze byla snaha předsedy MO, odhlasovat prodej prodejny Jiřího 

Horkého organizaci MO Radlice. 
- Vzhledem k tomu, že s výše uvedeným bodem nebyla spojena žádná zpráva o stavu 

prodejny, roční uzávěrka a stav hospodaření, část přítomných projevila nesouhlas. Proto 
byla schůze přerušena. Ze strany předsedy a jeho příznivců bylo o přestávce 
signalizováno, že bude svolána další schůze, na kterou bude přivezeno autobusem 400 lidí 
z Přerova, kteří odhlasují všechno ve prospěch návrhu.  

- Bez odhlasování a opakovaného zahájení po 30 minutách, bylo předsedou pokračováno a 
posléze vyzváno k hlasování o prodeji. 

- Hlasování se zúčastnili i další příchozí, kteří přišli v průběhu již započaté schůze, nebyli 
zaregistrováni a ani nedoložili, zda jsou členy organizace. 

- Na dotaz o nákupech lodí, sonarů, motorů, vleků MO Radlice předseda nereagoval a ihned 
změnil téma. 
 
Na základě těchto skutečností jsme dospěli k názoru, že schůze proběhla v rozporu 
s jednacím řádem a proto žádáme zrušení její platnosti. Taktéž i zrušení platnosti usnesení 
z této schůze. V uplynulých měsících došlo i přes porušení výše uvedených paragrafů k 
převodu prodejny předsedy Jiřího Horkého do majetku MO Radlice. Žádáme proto uvedení 
majetku do stavu před výroční schůzí. Jsme přesvědčeni, že z organizace je vyváděn 
majetek ve výši několika set tisíc korun netransparentním způsobem, členská základna 
není informována o stavu hospodaření a o netransparentních nákupech věcí na účet 
organizace, který využívá jen omezený počet „privilegovaných“ členů a před zbytkem 
členské základny se tento majetek organizace de facto tají. 
Dále považujeme za důležité také zmínit, že dle našich informací účetnictví MO Radlice 
vede manželka předsedy MO Radlice (pokud ne přímo, tak skrze její firmu), což je 
v rozporu s jednacím řádem - Čl. 6 „Střet zájmů“ (k § 6 odst. 9 Stanov), bod 2. 


