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V Praze dne 20. dubna 2010 

 
Komu:   Předsedům STK sportů  

Předsedům TJ/SK/oddílů 
Věc:  Svolání volební valné hromady ČSTPS  
 
 
Vážení předsedové, představitelé STK sportů, TJ/SK/oddílů, 
 

zveme Vás na volební valnou hromadu ČSTPS a zároveň Vás žádáme, abyste jmenovali delegáty 
své STK sportu, resp. TJ/SK, oddílu (dále jen klubu), kteří budou mít na VH hlas rozhodující. Každý sport má 
dle Stanov ČSTPS právo vyslat 3 delegáty s hlasem rozhodujícím a každý klub vysílá delegáty podle stavu 
členské základny k 31. 12. 2009 dle klíče viz níže (stav členské základny klubu k uvedenému datu musí být 
zaslán na sekretariát ČSTPS nejpozději s odesláním jmenování delegátů). Vybrané delegáty potvrdí 
předseda odesláním mandátního formuláře. Nominovaní delegáti mohou zmocnit výkonem hlasovacího 
práva jednoho pověřeného delegáta za STK sportu, resp. klub. 

 
Datum konání:   8. května 2010 – od 10:00 hod 
 

Místo konání: Praha – Menza Strahov, ul. Jezdecká v areálu studentských kolejí ČVUT  
 
Potvrzení účasti: Účast delegátů potvrďte na přiložené návratce (pouze poštou) do 30. dubna 2010  
 

Upozornění: Prezenci je možné absolvovat již od 9. 00. U prezence se každý prokáže platným 
průkazem totožnosti s vazbou k mandátnímu formuláři sport/klubu. Planost počtu 
mandátů klubů bude uznána pouze na základě doložení statistického hlášení na 
ČSTV nebo na ČSTPS K 31. 12. 2009. 

 
Finanční podmínky: Vzhledem k finanční situaci svazu se všichni delegáti účastní na vlastní náklady. 

Dohodněte prosím hrazení nákladů s vašimi sporty a kluby. 
 
 

Volební valná hromada zvolí odpovědné orgány na další čtyřleté období a určí strategii postupu směrem 
k ČPV a UZPS v nynější situaci po definitivním rozsudku Městského soudu.  
 
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast a spolupráci. 
 
Za ČSTPS svolává a nad průběhem Valné hromady bude dohlížet na základě plné moci 
 
 
Mgr. Hedvika Hartmanová, advokátka 
Právní zástupce ČSTPS ve sporu o členství s ČPV 
 
Klíč pro stanovení počtu delegátů valné hromady dle Stanov ČSTPS: 
SK/TJ/oddíly 
článek VI. řídící orgány svazu 
1.3. 
a) 1 delegáta, pokud má  oddíl 10-29 členů 
b) 2 delegáty, pokud má oddíl 30-49 členů 
c) 3 delegáty, pokud má oddíl 50 a více členů. 
 
STK sportu 
Článek VI. řídící orgány svazu 
1.4. Delegáty jednotlivých sportů jsou 3 zástupci delegovaní STK 
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