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Materiál pro 8. jednání P ČOS dne 17. 1. 2014
Stanovy ČOS, etický kodex
Předkládá: Tomáš Kučera, člen P ČOS
Navazuji na dopis, který jsem zaslal členům P ČOS a KK ČOS dne 19. 12. 2013 k tématu T.J. na Mělníce. Během
jednání výboru ČOS dne 29. 11. 2013 zaznělo z úst br. jednatele Kroce nešťastné vyjádření, že „jednota může
z ČOS odejít i s majetkem“. Stalo se tak při odpovědích na dotazy z pléna, kdy nebylo mnoho času na hlubší
zamyšlení nad formulací odpovědi a její možnou jinou interpretací. Uvádím pouze část vyjádření vytrženou
z kontextu, která byla pravděpodobně katalyzátorem událostí na Mělníce. Stanovy ČOS nic jako vystoupení T.J.
z ČOS neznají. Mluví pouze o vzniku a zániku jednoty, kde zánikem je myšleno zrušení, kterému musí
předcházet majetkové vyrovnání. Myslím si, že ono nešťastné vyjádření by mělo být uvedeno na pravou míru,
např. formou dopisu členům výboru ČOS.
Jak jsem se dále zabýval věcí, vyčetl jsem z korespondence, která je členům P ČOS přeposílána, že v jednotě na
Mělníce o cca 300 zletilých členech je starostou br. Bubník starší a jednatelem br. Bubník mladší. Stanovy ČOS
pamatují na to, že funkce starosty a jednatele jsou neslučitelné, avšak absolutně postrádají jakékoli vyjádření o
střetu zájmů. Takovéto rozložení funkcí je dle mého názoru pro demokratické fungování čehokoli nepřijatelné.
T.J. není něčí rodinný podnik, byť v Sokole je celá rodina. Úprava stanov je na místě. Informaci o funkcích mám
pouze z mailu a může být tedy nepřesná, nicméně mezera ve stanovách zde existuje.
Celá věc však evokuje další důležitou věc, o které se uvnitř hnutí mluví jen opatrně, a tou je etický kodex. V
obchodních společnostech a firmách je existence takového kodexu běžná. Mají ho i mnohé spolky. Jsem si
vědom, že žádný dokument nezabrání lidem, aby se chovali v rozporu s morálními principy. I tak si myslím, že
etický kodex Sokolu chybí.
Navrhuje se následující:
1. Uvést vyjádření z jednání výboru ČOS o vystoupení jednoty z ČOS i s majetkem na pravou míru.
2. Podrobit stanovy ČOS analýze s cílem najít slabá místa. Informovat výbor ČOS a ve spolupráci s ním
připravit nezbytné úpravy stanov ČOS na jarní zasedání výboru ČOS.
3. Vypracovat etický kodex ČOS.
Návrh usnesení:
P ČOS ukládá starostce ČOS a jednateli ČOS uvést na pravou míru vyjádření br. jednatele o vystoupení T.J.
z ČOS i s majetkem pronesené na jednání výboru ČOS dne 29. 11. 2013 a to dopisem členům výboru ČOS.
P ČOS ukládá starostce ČOS iniciovat analýzu a následnou změnu stanov ČOS s cílem odstranit ve stanovách
slabá místa, která by mohla ohrozit fungování ČOS a o tomto informovat výbor ČOS.
P ČOS ukládá jednateli ČOS vypracovat návrh etického kodexu ČOS.

