Návrh na změny stanov dle návrhu VV ČBaS
Popis problému
Doplnění Národní
sportovní agentury

Úprava propagace

Grafická podoba
symbolů

Úprava k osobním
údajům v návaznosti
na změnu zákona

Zveřejnění podnětů

Úprava centrálních
orgánů

Zdůvodnění

Ustanovení

Předpokládané paragrafové znění

V mezidobí vznikla
Národní sportovní
agentura, která jako
ústřední správní orgán
státní správy České
republiky postupně přejímá
od MŠMT oblast
poskytování podpory ve
sportu v ČR.
Úprava propagace
badmintonu, která by měla
být zajišťována nejen ve
sdělovacích prostředcích.
Grafická podoba symbolů
ČBaS je přílohou stanov.
Související: Připravit
grafickou podobu jako
přílohu.
V mezidobí došlo ke
zrušení zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, a přijetí
přímo použitelného
obecného nařízení o
ochraně osobních údajů,
které v rámci ČR
upřesňuje zákon č.
110/2019 Sb., o
zpracování osobních
údajů, což je třeba
reflektovat v revizi stanov.

Čl. I. odst. 6

ČBaS je subjektem uznaným a pověřeným Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky, Českým olympijským výborem a Českou unií sportu k
řízení badmintonu
na území České republiky a současně garantem jeho rozvoje. ČBaS spolupracuje
s Národní sportovní agenturou (NSA) v oblasti poskytování podpory ve sportu
v ČR.

Zveřejnění podnětů bude
dále jen dobrovolné. Tato
úprava nemá žádný vliv na
povinnost orgánů ČBaS
zpracovat písemnou
odpověď.
Postavení a pravomoci
centrálních orgánů jsou

Čl. VII.
odst. 1
písm. d.

Čl. III. odst.
2 písm. j.

zabezpečovat v rozsahu své působnosti patřičnou propagaci badmintonu ve
sdělovacích prostředcích,

Čl. V. odst.
1

Symboly ČBaS jsou znak a vlajka, jejichž grafická podoba je přílohou stanov.

Hlasování

Balíček 1

Balíček 1

Balíček 1
Čl. VI. odst.
5

Čl. XIV.
odst. 2

Členství fyzických osob a právnických osob je evidováno v centrální evidenci
ČBaS. Členové ČBaS svým přihlášením k ČBaS dávají výslovný souhlas s užitím
údajů o fyzické osobě a údajů o právnické osobě (dále jen „osobní údaje“), a to
zejména za účelem jejich shromažďování, vedení či zpracování jiným způsobem ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje slouží k
užití v rámci členství v ČBaS a za účelem naplnění kontrolních, evidenčních a
statistických cílů. Členové ČBaS mají právo přístupu ke svým osobním údajům,
jakož i dalších zákonná práva, a povinnost oznámit změnu těchto údajů.
obracet se s podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány ČBaS s právem
písemné odpovědi nejpozději do dvou měsíců ode dne podání a zveřejnění
podnětu i odpovědi na internetových stránkách provozovaných ČBaS, přičemž
pokud člen požaduje sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo
jejichž prozrazení by ČBaS způsobilo
újmu, nelze mu je poskytnout,
Centrální orgány ČBaS jsou:
a. valná hromada jako orgán nejvyšší,
1

Balíček 1

Balíček 1

Balíček 2

uvedeny dále v textu – zde
je možné vypustit jako
nadbytečné.

Zrušení správní rady

Doplnění
místopředsedy
k podepisování

V souladu s návrhem
správní rady zrušení
správní rady.
V podrobnostech upraveno
dále.
S ohledem na zrušení
správní rady je nutné
v rámci revize stanov zrušit
veškerá související
ustanovení.
Vzhledem k tomu, že nově
za ČBaS jedná předseda a
místopředseda, je
doplněno podpisové právo
místopředsedy.

b. statutární orgán předseda jako orgán statutární,
c. výkonný výbor jako orgán výkonný,
d. správní rada jako orgán spravující,
d. dozorčí rada jako orgán kontrolní,
e. legislativní rada jako orgán především legislativní,
f. odborné komise.

Čl. XIV.
odst. 3
písm. r.

Čl. XIV.
odst. 3.
písm. s.

Skutečnost, že předseda i
místopředseda jednají
samostatně, je upravena
níže v textu.
Zrušení založení
podpisových vzorů

Pravidelnost konání
valné hromady
Předkládání návrhů
na VH

Založení podpisových
vzorů se dlouhodobě
nedoporučuje z důvodu
možného zneužití.
Podpisové vzory již nejsou
zakládány ani do obch.
rejstříku.
Konání valné hromady
jednou za dva roky;
2022, následně volební
2024.
Program valné hromady je
určen svolavatelem (nově
výkonný výbor). Důraz je
kladen na dostatečný
časový prostor pro diskuzi
delegátů. Změna programu
VH vyhrazena se
souhlasem většiny,
upraveno níže v textu.

Z každého zasedání orgánu ČBaS je nejpozději do patnácti dnů od jeho ukončení
pořízen zápis. Datovaný, ověřený a autorizovaný nejvyšším zástupcem orgánu
(předseda) je zápis archivovaný na sekretariátu. Zápis obsahuje alespoň přehled
projednávaných bodů, přijatých usnesení a formulaci závěrů z projednávané
problematiky. Zápisy ze zasedání valné hromady, a výkonného výboru a správní
rady jsou publikovány na internetových stránkách provozovaných ČBaS.
K podepisování dokumentů za ČBaS je v první řadě oprávněn předseda nebo
místopředseda ČBaS. Podpisové právo dalších členů orgánů ČBaS a pracovníků
sekretariátu je vykonáváno v rozsahu obvyklém s přihlédnutím k náplni činnosti
příslušné osoby. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému
názvu Český badmintonový svaz, z. s. či ČBaS připojí oprávněná osoba svůj
podpis. Podpisový vzor předsedy ČBaS a ostatních členů ČBaS a pracovníků
sekretariátu s oprávněním podepisovat příslušné písemnosti za ČBaS je uložen na
sekretariátu.

Balíček 2

Balíček 1

Čl. XV.
odst. 2
Čl. XV.
odst. 4

Řádná valná hromada se počínaje rokem 2022 schází nejméně jednou za dva
roky a svolává ji výkonný výbor předseda ČBaS. Termín valné hromady
následuje po účetní závěrce předchozího roku a zároveň předchází nejméně
o dva měsíce zahájení následujícího ročníku mistrovských soutěží.
Oblastní svazy a kluby či oddíly mají právo předkládat na valné hromadě své
návrhy. V případě, že tyto návrhy mají být zahrnuty do programu valné hromady
jako samostatný bod jednání, je třeba žádost a popis těchto návrhů doručit
předsedovi ČBaS v písemné podobě nejméně čtrnáct dnů před konáním valné
hromady.
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Balíček 3

Balíček 3

Úprava mimořádné
valné hromady

Změna delegátů VH

Začlenění předsedy
dozorčí rady jako
účastníka VH

Související: Upravit jednací
řád VH.
Zdůraznění členského
principu ve vztahu k valné
hromadě.

Celkové snížení počtu
delegátů. Členství je
vázáno na registraci –
hráči, trenéři, rozhodčí.
Delegáti jsou především
zástupci klubů a oddílů,
následně do celkového
počtu zástupci oblastí.
Jsou upřednostněny
kluby a oddíly s velkým
počtem registrovaných
členů; předpoklad je, že
bychom měli dosáhnout
na ca 6000 – 10000
registrovaných členů,
potom by váha 200
registrovaných členů
měla být základ; mj.
motivuje kluby/oddíly
k náboru a registraci
členů. Stávající členové
vedení ČBaS jsou nadáni
poradním hlasem.
V souvislosti se změnou
klíče ke stanovení
delegátů na VH se
navrhuje začlenění
předsedy dozorčí rady jako
účastníka VH s hlasem
poradním (pokud není
delegátem).

Čl. XV.
odst. 5

Čl. XV.
odst. 6

Čl. XV.
odst. 7

Mimořádnou valnou hromadu svolá výkonný výbor předseda ČBaS:
a. ze svého rozhodnutí,
b. z rozhodnutí alespoň třetiny členů ČBaS – právnických osob, tří oblastních
svazů,
c. z rozhodnutí dozorčí rady,
a to s termínem konání nejpozději do dvou měsíců ode dne vzniku jedné z výše
uvedených eventualit. Požadavek na svolání mimořádné valné hromady obsahuje
přesně popsaný důvod svolání mimořádné valné hromady a návrh jejího programu.
Pro mimořádnou valnou hromadu
platí stejná pravidla jako pro řádnou valnou hromadu řádnou vyjma čl. XV odst. 2.
Mimořádné valné hromadě přísluší rozhodovat pouze o věcech, které vedly ke
svolání této mimořádné valné hromady. Cyklus konání valných hromad není
mimořádnou valnou hromadou narušen.
Valná hromada je tvořena nejvýše třiceti čtyřiceti pěti delegáty, kterými jsou:
a. Předseda ČBaS,
b. předsedové odborných komisí a předseda legislativní rady,
a. zástupci členů ČBaS – právnických osob, přičemž na každého člena s více
než 200 registrovanými členy připadá jeden delegát, v případě více než třiceti
klubů a oddílů s více než 200 registrovanými členy s přidělením delegátských
míst podle velikosti klubu či oddílu.
b. do celkového počtu třiceti čtyřiceti pěti delegátů zástupci všech oblastních
svazů v poměru stanoveném podle počtu registrovaných evidovaných členů
v jednotlivých oblastech k poslednímu dni roku předcházejícího roku konání
valné hromady, přičemž pouze tito delegáti mají právo hlasovat. Každý
delegát má jeden hlas, hlasy všech delegátů mají stejnou váhu.
Valné hromady se dále účastní s hlasem poradním, nejsou-li delegáty:
a. předseda ČBaS,
b. předsedové odborných komisí,
c. předseda legislativní rady,
d. předseda dozorčí rady,
e. generální sekretář.

Balíček 3

Balíček 3

Právo účastnit se valné hromady mají dále má dále předseda dozorčí rady a
předem pozvaní přihlášení hosté.
Balíček 3
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Úprava způsobu
doplnění programu

Doplnění
místopředsedy k
volbě
Pravomoci valné
hromady

Hosty na VH zve předem
výkonný výbor.
Další témata mohou být
řečena v diskuzi.
Zařazení bodu na program
VH lze odhlasovat na
místě, neplatí pro zásadní
rozhodnutí, která je nutná
na program zařadit
předem.
Doplnění osobní
přítomnosti místopředsedy
při volbě shodně jako u
ostatních členů.
Doplnění volby
místopředsedy a členů
výkonného výboru, jakož i
schvalování koncepce.

Pravomoci valné
hromady
s kvalifikovanou
většinou

Doplnění změny symbolů.

Obecná pravomoc
valné hromady

Doplnění pravomocí VH
v textu stanov a související
úprava obecné pravomoci
VH.
Změna nadpisu

Určení statutárního
orgánu

Čl. XV.
odst. 8

Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet. Poté zajistí
volbu předsedy valné hromady a případně i dalších činovníků, vyžadují-li předpisy
ČBaS jejich zvolení. Zasedání
valné hromady je vedeno dle předem ohlášeného programu. Záležitost
nezařazenou do programu zasedání při jeho ohlášení lze projednat jen se
souhlasem třípětinové většiny přítomných delegátů; to neplatí pro rozhodování o
zániku ČBaS, o změně stanov ČBaS, jejich změn a doplňku, jakož i o členství
ČBaS v národních a mezinárodních organizacích.

Čl. XV.
odst. 9

Při volbě předsedy ČBaS, místopředsedy ČBaS a předsedů odborných komisí je
nutná přítomnost kandidáta na zasedání valné hromady, v ostatních volbách, neníli kandidát volbě přítomen, je třeba předložit alespoň písemný souhlas kandidáta.

Čl. XVI.
odst. 1

Do působnosti valné hromady přísluší, a to s odsouhlasením nadpoloviční většinou
přítomných delegátů:
…
e. volit a odvolávat předsedu a místopředsedu ČBaS, předsedy odborných komisí,
členy výkonného výboru, členy dozorčí rady, členy legislativní rady,
f. schvalovat koncepci ČBaS.
Do působnosti valné hromady ČBaS přísluší, a to s odsouhlasením třípětinovou
většinou přítomných delegátů, projednávat a schvalovat:
a. stanovy ČBaS, jejich změny a doplňky,
b. členství ČBaS v národních a mezinárodních organizacích,
c. změny symbolů ČBaS.
Valná hromada není oprávněna rozhodovat v jiných věcech, než které jsou valné
hromadě těmito stanovami vyhrazeny.
Valná hromada je oprávněna k rozhodování v jiných věcech vyplývajících z těchto
stanov, pokud nejsou svěřeny jiným orgánům ČBaS.
Čl. XVII
Předseda
Statutární orgán
Statutární orgán ČBaS tvoří předseda a místopředseda ČBaS. Předseda a
místopředseda jednají jménem ČBaS samostatně.

Čl. XVI.
odst. 2

Čl. XVI.
odst. 4
Čl. XVII.

Upřesnění
statutárního orgánu

Upravuje jednání
jménem ČBaS.

Čl. XVII.
odst. 1

Upřesnění
statutárního orgánu

Funkční období vymezeno
rovněž pro místopředsedu.

Čl. XVII.
odst. 2

Balíček 3

Balíček 1

Balíček 3

Balíček 1

Balíček 3

Balíček 4
Balíček 4

Předseda je volen a místopředseda jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté
funkční období. V případě, že se nepodaří zvolit předsedu, zůstává ve funkci
stávající předseda do řádné volby nového předsedy.

Řízení ČBaS v případě
nezvolení předsedy
upraveno v čl. XIV. odst. 3
písm. f. – předseda
zůstává ve funkci.

Balíček 3
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Upřesnění
statutárního orgánu

Zjednodušení ustanovení.

Čl. XVII.
odst. 3

Upřesnění
statutárního orgánu

Čl. XVII.
odst. 5

Upřesnění definice
výkonného výboru

Čl. XVIII.
odst. 1

Úprava počtu členů
výkonného výboru

Vypuštění

Nově sestává výkonný
výbor nejvýše z osmi
členů; všichni jsou
voleni valnou hromadou.
Vedle předsedy ČBaS a
předsedů odborných
komisí (s výjimkou KR)
jsou to tři členové volení
na valné hromadě.
Vypuštěno, místopředseda
je volen valnou hromadou.

Čl. XVIII.
odst. 2

Čl. XVIII.
odst. 3

Předsedou a místopředsedou se může stát každý člen ČBaS, který je svéprávný,
bezúhonný a dosáhl věku třiceti let, když se má za vhodné, aby dříve aktivně
působil v orgánech ČBaSjako člen sekretariátu, odborné komise, dozorčí rady,
legislativní rady nebo jako člen volených orgánů oblastního svazu.
Do působnosti předsedy náleží mimo jiné tyto činnosti:
…
h. navrhovat valné hromadě ke schválení kandidáty na funkci místopředsedy
ČBaS, a to z členů výkonného výboru.
Výkonný výbor je výkonným orgánem ČBaS, který řídí činnost ČBaS v období mezi
zasedáními valné hromady v souladu s těmito stanovami. Výkonný výbor jako
celek je ze své činnosti odpovědný valné hromadě, přičemž toto platí rovněž pro
jednotlivé členy výboru z výkonu jejich funkcí.
Výkonný výbor má nejvýše osm členů a sestává z předsedy ČBaS, předsedů
ekonomické, marketingové, trenérsko-metodické a sportovně-technické
komise a ze tří členů volených valnou hromadou na funkční období předsedy
ČBaS, spolu s nímž byli zvoleni. Zasedání výboru se účastní rovněž generální
sekretář, avšak bez práva hlasování.

Podstatným způsobem se
rozšiřuje pravomoc
výkonného výboru,
především na úkor
předsedy ČBaS či
jednotlivých komisí.

Balíček 3

Balíček 3

Balíček 4

Výkonný výbor si ze svého středu volí místopředsedu ČBaS.
Balíček 3

Následně dochází
k souvisejícímu
přečíslování odstavců.
Úprava četnosti
setkání výkonného
výboru
Úprava pravomocí
výkonného výboru

Balíček 4

Čl. XVIII.
odst. 4

Výkonný výbor se schází dle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva měsíce měsíčně,
zasedání výboru svolává předseda.

Čl. XVIII.
odst. 6

Do působnosti výkonného výboru zejména náleží:
…
b. organizovat a řídit veškerou činnost provozovanou v rámci ČBaS s cílem rozvíjet
a zlepšovat podmínky pro badmintonové hnutí a odbornou činnost jeho členů,
upevňovat jeho ekonomickou prosperitu a rozmnožovat jeho majetek, vyvíjet plné
úsilí s cílem zajistit čerpání dotací pro rozvoj badmintonu v co nejvyšším rozsahu,
e. zřizovat odborné komise a stanovit jejich činnosti a pravomoci,
e. v roce, ve kterém není v souladu s těmito stanovami svolána řádná valná
hromada, vykonává působnost valné hromady dle čl. XVI. odst. 1 písm. b., c. a d.
těchto stanov,
f. připravovat potřebné podklady pro zasedání správní rady a ve spolupráci se
správní radou pro zasedání valné hromady,
…
h. jmenovat a odvolávat generálního sekretáře a další pracovníky sekretariátu,
i. schvalovat předložené návrhy komisí, rad a členů výboru,
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Balíček 4

Balíček 3

Zrušení správní
rady

Zrušení celého článku
XIX. Oblasti jsou zřízeny
především k řízení
soutěží.

Doplnění
neslučitelnosti funkce
Změna delegátů VH

Úprava pravomocí
TMK

Úprava pravomocí
MK

Úprava pravomocí
EK

Oblastní
badmintonové
svazy
Úprava schválení
rozpočtu

Čl. XIX.

Čl. XX.
odst. 4
Úprava související se
změnou delegátů VH, nově
upraveno v čl. XV. odst. 6
výše v textu.
Související: Upravit Statut
komisí ČBaS.

Související: Upravit Statut
komisí ČBaS.

Čl. XXI.
odst. 2
Čl. XXII.
odst. 3
písm. a.

Čl. XXII.
odst. 3
písm. b.

Pravomoc nově svěřena
výkonnému výboru.
Související: Upravit Statut
komisí ČBaS.

Čl. XXII.
odst. 3
písm. c.

Navrhuje se vytvoření 14
krajských
badmintonových svazů.
S ohledem na zrušení
správní rady je nutné
upravit související
ustanovení stanov.

Čl. XXIV.
Čl. XXV.
odst. 2

j. organizovat výběrová řízení,
k. schvalovat výši a způsob úhrady registračních, členských a obdobných
příspěvků ČBaS,
l. jmenovat předsedy a členy komisí a rad, přičemž právo valné hromady volit
předsedy komisí a členy rad tím není dotčeno,
m. odvolávat na návrh předsedy komise či rady člena komise či rady,
…
V návaznosti na zrušení čl. XIX. nutno upravit číslování následujících článků,
případně též související odkazy v textu, pokud jsou změnou dotčeny, a
aktualizovat obsah stanov.
S funkcí člena dozorčí rady je neslučitelný výkon funkce předsedy a místopředsedy
ČBaS, pracovníka sekretariátu, člena odborné komise či legislativní rady, jakož i
jakýkoliv pracovní poměr s ČBaS. U člena dozorčí rady není povinnost členství v
ČBaS.
Legislativní rada je tříčlenná, když se má za vhodné, aby alespoň jeden člen rady
měl právnické vzdělání, a ze svého středu volí předsedu. Předseda legislativní rady
je oprávněn účastnit se jako delegát zasedání valné hromady.
Trenérsko-metodická komise (TMK), která organizuje sportovní činnost ČBaS a
zabezpečuje rozvoj soutěží. Zabezpečuje organizaci a fungování systému péče o
talentovanou mládež. Zabezpečuje přípravu, směřování a vedení národních
reprezentačních výběrů. Předkládá výkonnému výboru návrhy na personální
zajištění vedení národních reprezentačních výběrů. Zabezpečuje vzdělávání a
odborný růst trenérů a učitelů. Pořádá kurzy, semináře, školení a doškolení.
Marketingová komise (MK), která zajišťuje marketingové využití akcí pořádaných
ČBaS, širokou prezentaci badmintonu, projednává a schvaluje uzavírání
sponzorských smluv, smluv na zajištění reklamy a jiných smluv, provoz
internetových stránek provozovaných
ČBaS a spolupráci s médii.
Ekonomická komise (EK), která vytváří ekonomického zázemí pro fungování
ČBaS, řídí obchodní a ekonomickou činnost ČBaS, když mimo jiné zpracovává
rozpočet, vede bilanční a plánovací podklady, evidenci o příjmech a výdajích
svazu, evidenci o majetku svazu. Zřizuje a řídí vedlejší hospodářskou činnost.
Rozhoduje o nabývání, pozbývání a převodech hmotného i nehmotného majetku a
výdajích v rámci disponibilních zdrojů ČBaS. Stanoví výši a způsob úhrady
registračních, členských a obdobných příspěvků ČBaS.
Netextováno. Námět k diskuzi VH – problematika dotací a jejich čerpání z
krajů.
Rozpočet sestavuje ekonomická komise a schvaluje výkonný výbor a následně
správní rada. Rozpočet představuje souhrn plánovaných peněžních příjmů a
výdajů za příslušný kalendářní rok, přičemž je věcně a metodicky vhodně složen z
rozpočtových kapitol dle jednotlivých činností ČBaS.
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Balíček 2

Zrušení správní rady

Odměna činovníků

Ustanovení
závěrečná a
přechodná

S ohledem na zrušení
správní rady je nutné
upravit související
ustanovení stanov.

Čl. XXVI.
odst. 2

Ustanovení je nahrazeno
vhodnějším vnitřním
mzdovým předpisem.
Ustanovení je proto
nadbytečné.
Doplňuje se nové
závěrečné ustanovení
v souvislosti s celkovou
aktualizací stanov.

Čl. XXVI.
odst.4

Čl. XXVI.
odst. 9

Orgány ČBaS, ustavené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov, zůstávají
ve stávajícím členském obsazení až do skončení svého řádného funkčního období,
při své činnosti se řídí podle nových stanov. Nově bude ustaveno členské obsazení
dozorčí rady a legislativní rady. Správní rada ČBaS se ruší ke dni …. Doplňující
volby do výkonného výboru proběhnou nejpozději do … měsíců ode dne zrušení
správní rady.
Funkce stanovené těmito stanovami mohou být vykonávány dobrovolně nebo i v
pracovněprávním či obdobném vztahu. U funkcí předsedy ČBaS, generálního
sekretáře, předsedy trenérsko-metodické komise a marketingové komise je
žádoucí pravidelné finanční
odměňování v závislosti na výkonu funkce.
Ke dni 19. 6. 2021 se ruší stanovy ČBaS ve znění schváleném na valné hromadě
ČBaS dne 17. června 2017. Nové znění stanov ČBaS bylo schváleno valnou
hromadou ČBaS dne 19. června 2021, kdy nabylo platnosti a účinnosti.

Balíček 2

Balíček 1

Balíček 1

Návrh na revizi stanov ČBaS – formální úpravy (opravy překlepů)
Ustanovení
v celém textu
Čl. IV odst. 3 poslední věta
Čl. XII odst. 2 písm. a.
Čl. XIII odst. 1 písm. d.
Čl. XIII odst. 2 věta třetí
Čl. XIV odst. 3. písm. l. věta
první
Čl. XIV odst. 3. písm. o.
Čl. XV odst. 3
Čl. XV odst. 5 věta třetí
Čl. XXV odst. 11 věta druhá

Upravovaný text
Český badmintonový svaz, z. s. zaměnit za Český badmintonový svaz, z.s. v souladu se zápisem ve spolkovém rejstříku
Llegislativní rada ČBaS
prostřednictvím delegátů uplatňovat svoji vůli na valné hromadě oblastního svazuů,
vzdáním
po uplynutí deseti let
donucujícímu ustanovením zákona
nevyžaduje-li výjimečně téma
Oznámení času a místau
jako pro řádnou valnou hromadu řádnou vyjma
zejména neoprávněným zásahům
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