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Pořadové číslo stanoviska: 6/2018
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Právní předpis:
1) Volební řád valné hromady ČBaS („Volební řád“)
Dotčená ustanovení právního předpisu:
1) Čl. II Volebního řádu
Stanovisko:
Návrh kandidáta se podává nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady. Pouze v případě
kolektivních orgánů je možné podání návrhu do okamžiku stanoveného volební komisí či okamžiku
volby.
Odůvodnění:
Na základě čl. II odst. 1 Volebního řádu je kterýkoliv člen ČBaS oprávněn podat návrh kandidáta,
a to písemně na sekretariát ČBaS nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, přičemž s návrhem
jsou spojeny příslušné formální náležitosti (identifikace, odůvodnění, kandidátův souhlas apod.).
Tento výklad je tzv. autentickým výkladem, neboť jej podává orgán, který předmětnou normu
zpracoval, zná její obsah, cíle a záměry. Legislativní rada tímto krokem sledovala zcela zásadní
skutečnost, aby se delegáti valné hromady, jakož i badmintonová veřejnost, v předstihu dozvěděli
jména navrhovaných kandidátů (vizte čl. II odst. 4 Volebního řádu k publikaci na internetových
stránkách provozovaných ČBaS) a uvážlivě se připravili na následnou rozpravu a volbu. Rovněž
z procesních důvodů je potřebné vědět předem, zda bude kandidovat jeden či více kandidátů.
A konečně, mělo by být nejlepší snahou kandidáta, aby byl oficiálně představen a před volbou
do vrcholných orgánů ČBaS předem dobře znám.
Pouze jako vposled uvedená výjimka z pravidla je pro kolektivní orgány (dozorčí rada a legislativní
rada) doplněn do čl. II Volebního řádu odst. 5. Aby nenastala situace, kdy například z důvodu náhlé
indispozice kandidáta v patnáctidenní lhůtě mezi oznámením a valnou hromadou nebude kolektivní
orgán úplný, je možné mimořádně doplnit kandidáta do okamžiku stanoveného volební komisí či
do okamžiku volbu.
Toto ustanovení je vedle výkladu, který sleduje konkrétní záměr prezentace kandidátů, rovněž
v souladu s gramatickým (jazykovým) argumentem. Zatímco v odst. 1 a 2 je použito jednotné číslo
(kandidát), v odst. 5 je tolik číslo množné (kandidáti).
Toto stanovisko bylo vydáno na základě vlastní úvahy legislativní rady.
Toto stanovisko bylo podrobně diskutováno členy legislativní rady a následně se k němu dne 5. 6.
2018 per rollam všichni členové legislativní rady souhlasně vyjádřili.
ČBaS postupuje podle tohoto výkladového stanoviska ode dne jeho vydání.
V Praze dne 5. 6. 2018
JUDr. Josef Rubáš,
předseda legislativní rady ČBaS

