Svolání Valné hromady ČSOS 2016 a volební kampaň
1) Svolání Valné hromady (VH) ČSOS 2016
Předsednictvo ČSOS v souladu se stanovami ČSOS svolává Valnou hromadu ČSOS na
termín 10. 12. 2016 od 13:00 hod do Auly ČUS na adrese Zátopkova 2/100, Praha 6
Návrh programu
Zahájení, schválení programu, volby komisí, schválení jednacího a volebního řádu VH
Zpráva o činnosti ČSOS
Zpráva o hospodaření ČSOS
Zpráva kontrolní skupiny
Informace a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO, Trail-O
Všeobecná rozprava, diskuse, návrhy
Volby předsedy ČSOS, členů výkonného výboru a kontrolní skupiny
Informace o hlavních úkolech ČSOS v následujícím období
Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2017
Různé
Usnesení
Předsednictvo ČSOS ukládá předsedům KS ČSOS a předsedům sekcí ČSOS zaslat na
sekretariát ČSOS do 20. 11. 2016 seznam delegátů VH 2016 s e-mailovými adresami za
jednotlivé krajské svazy ČSOS a sekce OB, LOB, MTBO a Trail-O delegátů

Pozvánka a podkladové materiály pro delegáty VH ČSOS budou zaslány na
e-mailové adresy delegátů. Pozvánku dále obdrží členové VV-ČSOS a předsedové
rad ČSOS, pokud nebudou delegováni krajskými svazy nebo sekcemi ČSOS)
Poznámka:
v sobotu 10. 12. 2016 od 10:00 hod se na stejném místě uskuteční Shromáždění sekce OB

2) Volební kampaň na VH ČSOS 2016
Letošním rokem končí volební období stávajícího vedení ČSOS – předsedy ČSOS, členů
výkonného výboru (VV-ČSOS) a kontrolní skupiny. Valná hromada svolávaná na
10. 12. 2016 (Praha - Strahov) bude tedy Valnou hromadou volební.
Předpokladem pro úspěšný průběh voleb je dostatečný počet kandidátů do volených orgánů.
Stanovy ČSOS nestanovují termíny pro předložení kandidatury (tzn., že kandidát může být
navržen a představen až na VH ČSOS). Stanovy také dále neurčují, kým může být kandidát
navržen, apod.)

Vedení ČSOS chce ale umožnit členské základně seznámit se s případnými kandidáty do
jednotlivých volených funkcí a orgánů.
Kandidáti, kteří mají zájem, aby byli členská základna a delegáti VH ČSOS předem
seznámeni s jejich představami o činnosti ve volených orgánech mají možnost zaslat svůj
„profil“ do 25. listopadu 2016 elektronickou poštou na sekretariát svazu:
csos@orientacnisporty.cz
Sekretariát zajistí obratem jejich rozeslání všem členům ČSOS.
Doporučený obsah profilu kandidáta – funkce, na kterou je kandidát navrhován, orientační
životopis, funkcionářské zkušenosti, stručný „volební program“.

Dle Stanov ČSOS - VH ČSOS
- stanovuje počet členů předsednictva a výkonného výboru, včetně předsedy ČSOS, pro každé
jejich funkční období,
- volí a odvolává předsedu ČSOS a členy výkonného výboru,
- stanovuje počet členů kontrolní skupiny (alespoň tři členy),
- volí a odvolává členy kontrolní skupiny
VH ČSOS
a) stanoví nejprve počet členů předsednictva, výkonného výboru a kontrolní skupiny (stávající
VV-ČSOS navrhuje VH ČSOS stanovit počet členů předsednictva na 3 (včetně předsedy
ČSOS) a počet členů VV-ČSOS na 8 členů (včetně předsedy ČSOS)
b) uskuteční volby
• předsedy ČSOS
• členů výkonného výboru do určeného počtu
(předsedové sekcí OB, MTBO a LOB jsou voleni samostatně na shromáždění
jednotlivých sekcí, VH ČSOS je nevolí, ale schvaluje)
• členů kontrolní skupiny

