
Rozhodnutí Výkonného výboru Unie podnikových právníků ČR z.s. 
ze dne 23.4.2021

Vzhledem k tomu, že zhoršená epidemická situace související s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 přetrvává, je nezbytné na ni reagovat 

s ohledem na připravovaný sněm Unie podnikových právníků ČR z.s. (dále jen „Unie“), kdy současné znění stanov Unie neupravuje 

možnost hlasování sněmu per rollam v písemné podobě či s využitím technických prostředků. 

§ 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící 

se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, 

v platném znění (dále jen „KovZ“), umožňuje orgánu právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v 

písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním 

jednáním, nejsou dotčeny. 

S ohledem na výše uvedené přijal Výkonný výbor Unie toto rozhodnutí:  

1) Výkonný výbor Unie v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) stanov v aktuálním znění a v souladu s ust. § 19 odst. 1 KovZ ve spojení s ust. § 

18 odst. 2 KovZ rozhodl, že   rozhodování Sněmu UPP ČR se uskuteční za využití technických prostředků prostřednictvím Limeysurvey ve 

dnech 25. 5. a 26. 5. 2021. Každý člen obdrží elektronickou poštou na svou evidovanou nebo poslední známou e-mailovou adresu 

přístupové údaje a unikátní kód pro hlasování, aby bylo zabezpečeno řádné hlasování. Předmětné technické prostředky budou splňo-

vat následující podmínky: 

a) Udělení/vygenerování unikátního kódu pro přihlášení do hlasování, 

b) Možnost seznámení se s podklady pro hlasování v průběhu hlasování, 

c) Možnost hlasování po dobu 48 hodin od okamžiku zahájení hlasování

d) Možnost prodloužení hlasování o 24 hodin v případě nedosažení usnášeníschopnosti sněmu v původní době pro           

 hlasování. 

2) Výkonný výbor Unie v souvislosti s bodem 1. tohoto rozhodnutí rozhodl, že čl. 7 odst. 1 písm. e) f), g) a h) stanov v aktuálním znění se 

při konání Sněmu neuplatní a pro rozhodování Sněmu platí tato pravidla:

a) Každý člen Unie obdrží na svou e-mailovou adresu vedenou v seznamu členů jedinečný odkaz na elektronický    

 formulář  prostřednictvím aplikace LimeSurvey

b) Tento odkaz je generovaný pouze pro něj a umožňující hlasovat pouze jednou. Pokud člen ve stanovené lhůtě nedo  

 končí hlasování, má se za to, že se Sněmu nezúčastnil.

c) Sněm je usnášeníschopný, pokud hlasovalo alespoň 15% členů Unie.

d) Rozhodnutí Sněmu se přijímají prostou většinou hlasů těch, kteří hlasovali.

3) Materiály, o kterých se bude rozhodovat, včetně informací o jednotlivých kandidátech budou k dispozici přímo u příslušného hlaso-

vání.

4) Z hlasování v aplikace LimeSurvey bude pořízena zpráva o výsledku hlasování a přijatých rozhodnutích, která bude členům rozeslá-

na e-mailem. 

Výkonný výbor rozhodl o zřízení komise pro organizaci sněmu a voleb, která ve složení  Michal Oborný, Kristýna Zátopková a Miroslava 

Rybová, dohlédne na průběh hlasování a vyhotoví zprávu o výsledku hlasování a přijatých rozhodnutích


