
Výbor HwK ČR 

 

 

Věc: Zpráva revizní komise Hwk o hodnocení průběhu členské schůze 2.9.2006  

        v Protivanově a o projednání stížností na průběh prezence 

 

 

    Dne 2.9.2006 se konala členská schůze HwK ČR v Protivanově. Schůze začala prezencí dle 

stanoveného harmonogramu (programu) schůze. Průběh prezence účastníků u vstupu do sálu 

byl narušen několika přítomnými vedenými paní Továrkovou, která, ač nečlenka HwK, se 

domáhala vstupu na základě plné moci vystavené nepřítomným členem HwK. Po krátké 

agresivně vedené debatě paní Továrková zcela odmítla negativní názor výboru klubu na 

uplatnění takových plných mocí podepřený písemným vyjádřením právníka. Namísto věcné 

diskuse povolala všechny čekající z předsálí do sálu, čímž zcela narušila možnost kontrolovat, 

kdo je v sále přítomen. 

    Následná debata se opět odehrála ve vzrušeném tónu, kdy obě strany trvaly na svých 

stanoviscích. Členové výboru se pak odebrali k poradě. Po návratu do sálu však našli v plném 

proudu nelegální prezenci řízenou paní Továrkovou, jejím manželem a několika členy HwK 

klubu ČR. Tento stav byl již nevratný. Vzhledem k nastalé situaci se někteří členové výboru 

raději připojili k probíhající nelegální prezenci, aby schůze mohla být zahájena. 

    Je zcela nepochybné, že prezence účastníků členské schůze byla v podstatě násilně převzata 

skupinou lidí, kteří k tomu neměli mandát, protože prezenci členských schůzí vždy zařizovali 

a prováděli členové výboru (i když tato skutečnost není výslovně uvedena v OŘ). Členové 

výboru HwK měli vždy při prezenci aktuální a ověřenou prezenční listinu vyhotovenou 

jednatelem klubu. Mohli tak kontrolovat zda jsou na schůzi přítomni řádní členové, nemohlo 

dojít k chybám. 

    Materiály týkající se prezence převzala předsedkyně revizní komise od ing. Luďka Nováka 

dne 31.10.2006, ale pouze v ověřené kopii jako součást notářského zápisu. Ing. Novák 

informoval předsedkyni RK, že po doručení notářského zápisu požádal dne 23.10.2006 

jednatelku HwK Hanu Jemelkovou o provedení kontroly přiložených prezenčních seznamů. 

Zpráva jednatele je přílohou této zprávy. Kontrolou prezenčních seznamů byla zjištěna řada 

závažných chyb, které jsou v příloze uvedeny.  



    Řízením schůze byla přítomnými pověřena paní Továrková, schůze dále proběhla řádně. 

Jediným, nicméně závažným nedostatkem je nedodržení programu schůze v bodě různé – 

diskuse. 

    RK HwK ČR obdržela 5 stížností na průběh členské schůze konané dne 2.9.2006 

v Protivanově a na základě uvedených skutečností shledala tyto stížnosti za oprávněné. 

 RK HwK ČR konstatuje, že existují vážné a důvodné pochybnosti o průběhu této 

členské schůze a doporučuje výboru HwK po podrobném právním rozboru svolat novou 

členskou schůzi, kde by se situace měla vyjasnit. 

 

Dne 26.11.2006 

Za revizní komisi HwK ČR  (pro: 2 členové RK, proti: 1 člen RK) 

 

Šárka Slezáková                                           

 


