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Usnesení z jednání VV KvSC, dne 24.1.2014 
 
VV KvSC bere na vědomí:  1. informace o Konferenci ČSC 
    2. informace o přípravě Poháru KvSC pro talentovanou mládež 2014 

3. informaci hodnocení SCM Cheb ze strany Komise mládeže ČSC  
a znění dopisu a reklamace zaslaných prezídiu ČSC 

 
VV KvSC projednal: 1. návrh změn Stanov ČSC z ledna 2014 a po projednání připomínek 

klubů a členů VV nedoporučil svým delegátům schválení změny 
Stanov ČSC s tímto odůvodněním: 

  návrh stanov 
- zcela popírá úlohu klubů a oddílů jako základních článků ČSC 
- oslabuje pozici krajských svazů vůči ČSC 
- nedefinuje strukturu a statut instituce „sportovní disciplíny“; 

pokud sportovní disciplíny budou dále organizovány jako 
pracovní komise jmenované prezidiem, potom je účast 
s hlasem rozhodujícím delegátů za disciplíny na konferenci 
v přímém rozporu s demokratickými principy deklarovanými 
v Kapitole I. čl. 2 stanov. 

 
VV KvSC nesouhlasí: 1. s prodloužením volebního období ze 4 na 5 let (mimo jiné  

i z důvodu narušení čtyřletého olympijského cyklu), 
 
VV KvSC požaduje: 1. stažení projednávání změn stanov z programu konference 
 2.  ustavení komise ze zástupců krajů a pověření této komise 

přípravou nového znění Stanov ČSC. 
 3. řádné zpracování Stanov ČSC, včetně následného připomínkového 

řízení zpřístupněného základním článkům ČSC – oddílům a klubům. 
      
VV KvSC ukládá: 1. P. Marešovi do 7. února informovat předsedy krajských svazů  

o stanovisku VV KvSC k návrhu změny Stanov ČSC z ledna 2014 
 2. členům VV do 20. února 2014 připravit podklady pro aktualizaci 

Stanov KvSC a jejich uvedení do souladu s Občanským zákoníkem 
č. 89/2012 Sb. 

 3. P. Marešovi do 10. února 2014 projednat s pořadateli podmínky 
pro změnu termínu závodů plánovaných na 15. 6. 2014, předložit 
návrh na změnu termínů. 

 4. P. Marešovi do 10. února 2014 projednat s pořadateli zařazení 
závodu Tři kříže (29.3.) Perštejnské Giro (10.5.) a Chebské kašny 
(17.5.) do Poháru KvSC pro talentovanou mládež 2014. 

 5.  P. Marešovi do 20. února připravit a rozeslat členům VV KvSC 
opravený a doplněný návrh rozpisu Poháru KvSC. 

 5.  P. Marešovi do 25. února 2014 zaslat změny v krajském kalendáři 
na sekretariát ČSC. 

 
    Hlasování o usnesení    PRO:   5  PROTI:  0 ZDRŽEL SE:  0 
 
V Chodově dne 24. 1. 2014    zapsal:   Pavel Mareš 


