
Zápis VV 2021-4 

Zápis z průběžného jednání výkonného výboru ŠSPK  2021-4 
Svoláván online (platforma Microsoft Teams) podle aktuálních potřeb  
Program je vždy stanoven ad hoc podle aktuálních úkolů telefonicky nebo emailovou poštou. 
Přítomni: Hrdlica Pavel, Kopřiva Martin, Orlíček Karel, Pelikán David, Sunek Bohumír, Štaif Martin;  
Na všechna jednání byli online připojeni všichni členové VV s drobnými výpadky, způsobenými 
občasnými potížemi s připojením. Případné nutné spojení bylo realizováno přes telefon. 
 
5. 5. Na základě podnětu KM je nutné ustanovit Disciplinární komisi. Členům VV byla rozeslána výzva 
k navrhnutí členů DK. 
 
10. 5. Jednání:  Byla projednána nominace vytipovaných a vybraných kandidátů na členství v DK 
z přijatých návrhů členů.  VV se shodl na nominování členů DK ve složení Jakl, Vašíček, Hrdina. Úkol pro 
předsedu – rozeslat nominace.  Termín: ihned  Splněno 11. 5. 2021 
Přijatá nominace Vašíček, Hrdina. Z pracovních důvodů nepřijal Jakl – navrhl za sebe JUDr. Sedláčka – 
návrh byl přijat a odeslána nominace Sedláčkovi, který jí přijal.  
 
12. 5. Jednání emailem: Předloženo složení komise na základě přijatých návrhů, jmenován předseda 
komise JUDr. Sedláček Jiří a členové komise Hrdina Petr a Vašíček Martin. Emilové hlasování: 6 hlasů 
pro. 
Úkol pro předsedu – rozeslat jmenování DK.  Termín: ihned   Splněno 13. 5. 2021 
 
9. 6. Příprava konference, stanovení termínu (27. 06. 2021) > Pozvánka, program, podmínky účasti. 
Projednání a předběžný souhlas s novým webem.  
 
10. 6. Předseda VV obdržel rozhodnutí DK a rozeslal jej na adresy účastníků jednání. Vzhledem k tomu, 
že po obdržení tohoto rozhodnutí mají účastníci podle DŘ 16 dnů na odvolání, bude závěrečné 
oznámení DK, případně odvolacího orgánu, uveřejněno až po nabytí právní moci. 
 
23. 6. Závěrečná příprava konference, obsahové projednání Jednacího a Volebního řádu, navržení 
předsedů jednotlivých komisí, volených na konferenci. 
 
27. 6. Jednání před konferencí. STK připravila návrh Rozpisu soutěží družstev, řízených ŠSPK pro sezonu 
2021/2022 a rozeslal jej členům VV 26. 6. k prostudování. Před konferencí byl návrh schválen členy VV 
poměrem hlasů +4 -0 =2. Omluven na konferenci byl Štaif a Hrdlica. STK předloží Rozpis delegátům 
konference. 
 
Předseda ŠSPK konstatoval, že se průběžné online jednání VV, vyvolané hygienickoepidemiologickou 
situací osvědčilo, může se v některých okamžicích opakovat a poděkoval členům VV za aktivní 
přístup po celou dobu COVIDEM prodlouženého mandátu a ukončil činnost VV před volební 
konferencí. 
 
 

Zapsal: Sunek 
   
 
 
 
 
 
 
 


