V Praze dne 19. 10. 2015
Vážení členové Československé sekce IEEE,
představenstvo se na Vás obrací v naléhavé záležitosti úprav stanov z roku 1992. Úpravy si
vynucuje novelizovaný občanský zákoník (NOZ). Navrhujeme provést změny ve dvou fázích:
v první fázi ještě letos provést kriticky důležité změny a v druhé fázi příští rok další úpravy, kdy
bude čas na hlubší diskuzi o celém textu.
K letošním změnám:
1. Sekce je dle NOZ považována za spolek, což musí reflektovat její název. Na změnu názvu je
zákonem poskytnuta lhůta do konce letošního roku. Navrhujeme provést nejmenší možnou
změnu názvu, a to přidáním zkratky z. s. (ve významu „zapsaný spolek“) k současnému názvu.
2. Korespondenční hlasování o stanovách (odstavec 16 stanov) je v požadované listinné podobě
při počtu asi 650 členů technicky, materiálně i ekonomicky náročné. Navrhujeme využít
možnosti vytvořené NOZ a doplnit do stanov ustanovení o možnosti valné hromady rozhodovat
s použitím tzv. technických prostředků (např. E-mailu či internetových formulářů).
3. Stanovy Sekce vyžadují pro změnu stanov souhlas dvou třetin členů (uvedeno v odst. 11
i v odst. 16 stanov). S ohledem na stále se rozšiřující členskou základnu Sekce a v zájmu
operativnosti rozhodování o změnách stanov v dalších letech navrhujeme tuto obtížně
dosažitelnou hranici snížit na požadavek souhlasu alespoň poloviny členů Sekce. Tato hranice
bude definována v jediném odstavci 11 o valné hromadě. Protože je korespondenční hlasování
podle odst. 16 jen jinou formou jednání valné hromady, navrhujeme znění odst. 16 zjednodušit.
Pro referenci přikládáme stávající stanovy. Prosím, zvažte dvakrát svou odpověď, protože se dotýká
další existence sekce. Více informací naleznete na adrese http://www.ieee.cz/hlasovani .
Otázka č. 1
Souhlasíte se změnou názvu na Československá sekce IEEE, z.s. v odstavci 1 stanov?

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Otázka č. 2
Souhlasíte s přidáním následujícího odstavce?
15a. Valná hromada může rozhodovat mimo zasedání s použitím technických prostředků
podle §158 odst. 2 občanského zákoníku.

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Otázka č. 3
Souhlasíte s níže uvedenou úpravou odstavců 11 a 16?
11. Řádně svolaná valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných. Za řádně
svolanou je valná hromada považována tehdy, pokud byli obesláni všichni členové Sekce, a to
alespoň šest týdnů předem; pokud má na zasedání valné hromady dojít ke změně stanov Sekce,
musí být navrhovaný text změny stanov zaslán společně s pozvánkami. Ke změně stanov je vždy
zapotřebí souhlasu alespoň poloviny členů Sekce.
16. Valná hromada může jednat i mimo své zasedání formou korespondenčního hlasování.

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Datum ..........................................

Jméno ........................................................

E-mail ..........................................

Podpis ........................................................

Lístek prosím vložte do přiložené odpovědní obálky a odešlete zpět či odevzdejte místnímu koordinátorovi.

