Oznámení o odvolání (zrušení) konání valné hromady
Český svaz moderního pětiboje, z. s., IČO: 62940481, se sídlem Zátopkova 100/2,
Břevnov, 169 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. L 192 (dále též jen „spolek“),
oznamuje odvolání konání valné hromady.
Český svaz moderního pětiboje, z. s. ve smyslu ust. § 250 odst. 1 občanského zákoníku
oznamuje, že výkonný výbor spolku rozhodl, že valná hromada spolku svolaná na den
12. 10. 2020 v aule ČUS (Česká unie sportu) v Praze 6, Zátopkova 100/2, 169 00, od 17:00
hod. se odvolává.
Důvodem pro odvolání valné hromady spolku je usnesení vlády č. 996 o přijetí krizového
opatření ze dne 8. 10. 2020, kterým se ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne
25. 10. 2020 do 23:59 hod. zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve
vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, přičemž
se výslovně (nově) zakazují mimo jiné také „spolkové akce“, mezi které se valná hromada
spolku řadí.
Věříme, že novou (volební) valnou hromadu se podaří uskutečnit na přelomu
listopadu/prosince 2020 tak, aby byl zachován ve spolku dlouhodobě respektovaný volební
(olympijský) cyklus. Konkrétní termín a místo konání nové (volební) valné hromady bude
oznámeno pozvánkou.
Pro úplnost doplníme, vzhledem k tomu, že odvolaná valná hromada byla tzv. volební, že
zastupování spolku je zajištěno i pro další období na základě § 20 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, (tzv. Lex Covid), podle
kterého se prodlužuje funkční období předsedy spolku a členů výkonného výboru spolku a
členů kontrolní komise spolku do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení
mimořádného opatření při epidemii.
Schváleno výkonným výborem ČSMP per rollam dne 9. 10. 2020

