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Váš dopis značky/ze dne:       Naše značka:       V Praze dne:   

 

Vážení sportovní přátelé,  
 
 
v souladu  se Stanovami  ČUS  svolal  Výkonný  výbor  České unie sportu  29. valnou hromadu ČUS na 

 

 sobotu dne 26.dubna  2014 od 10:00 hodin. 

 

Jednání se uskuteční v kongresovém sále Sportovního centra Nymburk, Sportovní 1801. 

Pro jednání této valné hromady navrhuje Výkonný výbor ČUS následující program: 

 

 
  1.  Zahájení 
  2.  Schválení jednacího řádu  29.VH ČUS 
  3.  Schválení programu 
  4.  Schválení volebního řádu 29.VH ČUS 
  5.  Volba pracovního předsednictva, volba mandátové a volební komise  

    6.  Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČUS od 28.VH ČSTV   
    7.  Zpráva Revizní komise ČUS 
    8.  Zpráva o hospodaření ČUS k 31.12.2013 
    9.  Zpráva o majetku ČUS k 31.12.2013  
  10.  Rozpočet ČUS pro rok 2014 
  11.  Informace o přípravě využití EU fondů v období 2014 - 2020 
  12.  Diskuse k předloženým zprávám, schválení usnesení ke zprávám  
  13.  Řešení majetkových vztahů              
        - Návrh na vložení majetku SC Nymburk darováním do Národního sportovního centra Nymburk, z.s. 
        - Návrh na prodej Staromísečné a Novomísečné chaty   
  14.  Dodatečná volba člena VV ČUS a odvolání a volba členů RK ČUS 
  15.  Návrhy na přijetí nových svazů za členy ČUS 
  16.  Různé 
  17.  Závěr 
 

Podle Stanov ČUS mají právo účastnit se jednání VH ČUS pouze vyslaní delegáti. Jeden delegát za každý 
členský svaz, resp. organizaci sdružující národní sportovní svazy, jeden delegát SK/TJ za každý okres a pět 
delegátů za Hlavní město Prahu. Mandát pro delegáty VH ČUS určují jejich základní organizační články 
podle stanov licencovaného okresního sdružení a národního sportovního svazu.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Národní sportovní svazy sdružené v ČUS 
Okresní sdružení ČUS 

 A/77/2014-P,e-mail 26.3.2014 



 
Mandátní lístky budou distribuovány na celostátních poradách 14. a 16.4.2014. Zde nepřítomným sdruženým 
subjektům pak listinnou poštou, na adresu sídla subjektu. Každý delegát se na valné hromadě prokáže 
vyplněným a vysílající složkou právoplatně potvrzeným mandátem.  
 

Jednání VH ČUS se zúčastní jako hosté zástupci Krajských organizací ČUS, členové Revizní komise ČUS, 
předseda Legislativní rady VV ČUS, kandidáti pro dodatečnou volbu na člena VV ČUS  a členy  RK ČUS, 
představitelé sportovních  svazů žádajících o přijetí za člena ČUS (pouze k projednávanému bodu jednání) a 
další přizvaní hosté. 

 

 

  S pozdravem 

  

                    JUDr.Miroslav Jansta, v.r. 
        předseda ČUS 

 

   

 

              

Obsah písemných podkladů:   (distribuce na celostátních poradách 14. a 16.4.2014)  

I.část 
  1.  Pozvánka 
  2.  Organizační pokyny pro účastníky 29.VH ČUS  
  3.  Jednací řád 29.VH ČUS (návrh) 
  4.  Volební řád 29.VH ČUS (návrh) 
  5.  Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČUS od 28.VH ČSTV a statistika členské základny 
       ČUS k 31.12.2013 
  6.  Zpráva o hospodaření ČUS k 31.12.2013 
  7.  Rozpočet ČUS pro rok  2014 
  8.  Informace o přípravě využití EU fondů v období 2014 – 2020  
  9.  Návrhy na přijetí nových svazů za členy ČUS 
 
II.část 
Zpráva o majetku ČUS k 31.12.2013 
 
III. část  
Řešení majetkových vztahů  
        - Návrh na vložení majetku SC Nymburk darováním do Národního sportovního centra Nymburk, z.s. 
        - Návrh na prodej Staromísečné a Novomísečné chaty   
 
 

 

 

Ročenka ČUS 2013 (distribuce v SC Nymburk 26.4.2014) 

 

 
 



 
ORGANIZAČNÍ POKYNY  

PRO ÚČASTNÍKY 29. VALNÉ HROMADY ČUS 
 
 

 
 

konané v sobotu dne 26. dubna 2014 od 10:00 hodin 
ve Sportovním centru Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk 

 
 
Obecné informace : 
 

  Jednání 29.valné hromady ČUS bude jednodenní. Začátek jednání byl stanoven na 10:00 hodin  
s předpokládaným příjezdem účastníků až v den jednání. Ubytování není zajišťováno. Ubytovací kapacity 
Sportovního centra Nymburk jsou v čase konání valné hromady k dispozici. Případní individuální zájemci o 
ubytování musí kontaktovat přímo SC Nymburk (e-mail ipserova@scnb.cz,  tel.: 325 517 804). Stravování 
bude zajištěno v rozsahu oběd a kávové občerstvení o přestávkách. 

Doprava z Prahy do Nymburka a zpět nebude organizována. Cestovné bude delegátům hrazeno z rozpočtu 
ČUS  v ceně veřejné hromadné dopravy. 
 
Vzhledem k limitované kapacitě u prezence doporučujeme delegátům příjezd s přiměřeným předstihem před 
zahájením jednání. 
 
Předpokládaný časový průběh 29.VH ČUS: 

 

Sobota 26.4.2014 -     8:00 - 10:00    prezence účastníků jednání  

    -   10:00     zahájení jednání    
    -   13:00 - 14:00    oběd 
    -   14:00     pokračování jednání 
 
 
Důležité upozornění: 
 

Při prezenci bude přísně dbáno na dodržení Stanov ČUS v otázkách oprávněné účasti na jednání. Za každý 

národní sportovní svaz sdružený v ČUS, resp. členskou organizaci ČUS, sdružující národní sportovní svazy, 

se může VH ČUS zúčastnit jen jeden delegát. Tato zásada rovněž platí pro okresní sdružení s licencí ČUS, 

s výjimkou PTU (5 delegátů). 

Dále se mohou zúčastnit VH ČUS jenom pozvaní hosté. Písemná pozvání se předkládají při prezenci. Jiné 

osoby se nemohou jednání VH ČUS zúčastnit, nebudou proto akreditovány a nebude jim zajištěno 

stravování. 
 
 
 
NEPŘEHLÉDNĚTE: 

Mandátní lístek každého delegáta musí být, v souladu s platnými stanovami daného subjektu, 

podepsán oprávněnými osobami, včetně uvedení jejich celých jmen (jméno a příjmení) a orazítkován! 
 

 

 

 



 
INFORMACE  PRO  ÚČASTNÍKY   29.VH ČUS   

O OPRÁVNĚNÍ VSTUPU DO JEDNACÍHO SÁLU 
 

 

Ke vstupu do jednacího sálu 29. VH ČUS budou oprávněni pouze: 

 delegáti VH s hlasem rozhodujícím, kteří mají platný mandát  

 osoby dle článku II., odst./4/ JŘ 29.VH ČUS 

 písemně pozvaní hosté VH  

 členové organizačního týmu 

 akreditovaní zástupci sdělovacích prostředků 

 

Jiným osobám nebude vstup do jednacího sálu umožněn. 

Oprávněné osoby obdrží při prezenci označení opravňující ke vstupu do jednacího sálu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


