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Prohtášení k nutnosti opakovat projednání iednotlivých bodů

přiiatých na valné hromadě cechu konané

dne 15. 6.2OL2 v Tišnově

Na valné hromadě cechu konané dne 15. 6.2OI2 vTišnově byly projednány a následně usnesením

schváleny následující body: usnesení, kterými bylo schváleno hospodaření za rok 201,1,, mimořádné

výdaje na pRAGOALARM, způsob schválení navržené změny stanov a jednacího řádu cechu, zadání

výroby cechovního kalendáře, přijetínového člena cechu (spol. PHOBOS, s.r.o.)a projednáníbudoucí

spolupráce s Asociací zámkových a klíčových služeb.

platnost přijetí těchto usnesení byla napadena panem Borisem Mahdalem, Členem cechu a Členem

představenstva cechu, žalobou o určení neplatnosti usnesení orgánu spolku ze dne I0,7.2012

z důvodu, že pozvánky na tuto valnou hromadu byly většině členŮ cechu doruČeny formou e-

mailových zpráv a na webových stránkách cechu byla pozvánka zveřejněna dne 6. 6. 20!2, tedY

vtermínu kratším, než14 dnípřed konáním valné hromady, coŽ povaŽuje za rozporné se stanovami

cechu(srov. čl.č.1,odst.3stanov)ijehojednacímřádem(srov.oddílValnáhromada,čl. 1.jednacího

řádu). Soudnířízeníje vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn.: 46 C131,12012.

Ačkoli byla valná hromada v Tišnově svolána dle nej|epšího vědomí a svědomícechmistra lng. Petra

Fráze i předsedy dozorčí rady cechu lng. Petra Koktana, dle právního stanoviska a rozboru advokátní

kanceláře zastupující cech v této věci, je uvedený způsob svolání valné hromady soudně

napadnutelný pro rozpor se stanovami cechu, které v čl.č.7, odst.3 stanoví, že na valnou hromadu

musí být každý člen svolán písemnou pozvánkou odeslanou představenstvem cechu nejméně 1,4 dní

před jednáním, a především s jednacím řádem cechu, který tyto stanovy dále rozvíjía tento v oddíle

Valná hromada, čl. 1. výslovně stanoví, že: ,,Valná hromada je řádně svolaná, kdyŽ pozvánka s

programem je odeslána obyčejnou poštou nejméně 'J.4 dní před termínem konání valné hromady.

Rozhodný je den podánídopisu na poštu - razítko pošty,"

Zvýše uvedeného důvodu a též zdůvodu, aby mohlo dojít k ukončení soudního sporu s panem

Borisem Mahdalem, byly veškeré body přijaté na valné hromadě vTišnově opětovně projednány a

schváleny usneseními na valné hromadě konané dne 10. 1,1,.2012 v hotelu Kotyza v HumPolci,

Touto cestou se zejména panu Borisi Mahdalovi a všem členům cechu omlouváme a ubezpeČujeme

je, že do budoucna se porušování stanov či jednacího řádu cechu tímto zpŮsobem nebude opakovat,

a tedy, že pozvánky na valnou hromadu CECHU budou členů cechu zasílány prostřednictvípoŠty.
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