
Průvodní dopis k pozvánce na VH ČSRS z. s. 2020 
 
1. Místo konání 
Valnou hromadu není možné v roce 2020, vzhledem k vládním proti epidemiologickým opatřením 
uskutečnit v tradiční podobě, tj. za osobní účasti delegáta klubu na zvoleném místě. Není ani 
pravděpodobné, že by ji v tomto kalendářním roce bylo možno uskutečnit v klasické podobě. 
Po zvážení několika možností, např. videokonference, VV rozhodl na základě doporučení LPO ČUS o 
konání VH formou per rollam, tedy vzdáleného hlasování.  
 
2. Potvrzení delegáta, tj. osoby, která bude za klub elektronicky hlasovat 
Do 27. 11. 2020 sdělte na adresu info@csrs.cz jméno, příjmení osoby, která za váš klub provede 
hlasování k zaslaným materiálům. Sdělte rovněž, ze které mailové adresy bude hlasování provedeno.  
Pokud tak neučiníte, hlasuje člen statutárního orgánu z emailové adresy, na kterou byla poslána 
pozvánka. 
Pokud se hlasování nezúčastní nadpoloviční většina delegovaných spolků, bude se VH nejdříve za 15 
dnů opakovat, jako náhradní VH. Bez schválené účetní uzávěrky se nemůžeme ucházet o dotaci 
z NSA. Proto vás žádám o spolupráci a chvilku několika minut k vyplnění on-line dotazníku.  
 
3. Materiály pro VH 
Všechny jsou vám zasílány v příloze mailu. Pokud by někdo měl problém s otevřením některého 
souboru, ozvěte se sekretáři spolku na tel. 778 043 070 nebo na emailovou adresu info@csrs.cz. 
 
4. Termín pro hlasování, postup při hlasování 
Hlasování je možno provést v období do 5. prosince 2020. Blíže naleznete v jednacím řádu. 
Při problému volejte předsedovy ČSRS Nováku Bohumilu, tel.: 731 480 914. Máte tedy 15 dní od 
pozvánky se se zaslanými materiály seznámit a připravit si své rozhodnutí k jednotlivým bodům 
návrhu usnesení. 
 
5. Připomínky k zaslaným materiálům, doplňující návrhy 
V této formě valné hromady je možné pouze hlasovat, tj. vyjádřit souhlas, nesouhlas nebo se zdržet 
hlasování, a to ke každému bodu programu zvlášť. Ten bude schválen v případě, že souhlas s ním 
vyjádří nadpoloviční většina hlasujících. 
Připomínky k zaslaným materiálům, popř. další náměty na činnost ČSRS zašlete na již uvedenou 
emailovou adresu, aby je bylo možno zpracovat pro jednání valné hromady v roce 2021, která, jak 
všichni věříme, se již uskuteční tradiční formou. 
Všechny materiály byly zaslány předem členům VV a RK. Ty je připomínkovaly a doplňovaly. 
 
6. Webová stránka ČSRS z. s. 
Dovolujeme si vás také požádat o sledování webové stránky www.csrs.cz, kde budou zveřejňovány 
aktuální informace z přípravy VH. 
 
7. Různé 
1. Dovoluji si vás upozornit, že máme nyní souběh přípravy valné hromady a zpracování žádosti o 
dotaci na NSA. Nezapomeňte, prosím ani na tuto záležitost a buďte nám nápomocni při jejím 
vytváření, aby co nejlépe naše žádost vystihovala vaše potřeby. Děkuji. 
2. Pokud se vám přes všechna omezení podařilo v letošním roce nějakou akci po 18. 8. 2020 přece jen 
uskutečnit, a máte-li potřebné účetní doklady, nenechávejte to na pozdější dobu a vyúčtujte vše co 
nejdříve. Děkuji. 

                                                                                        
             Bohumil Novák 
                       předseda ČSRS, z. s. 
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