
PROGRAM VALNÉ HROMADY spolku 2021 

Český svaz moderního pětiboje, z. s. (ČSMP), IČO: 62940481  

konané dne 22. 12. 2021,  
v aule ČUS (Česká unie sportu) v Praze 6, Zátopkova 100/2, od 17:00 hod. 

 
1. Zahájení – Ing. Zbyněk Hercík, řídící pracovního předsednictva VH  

         
 

2. Úvodní informace o počtu přítomných platných mandátů 
                          – Ing. Zbyněk Hercík, řídící pracovního předsednictva VH  
 
 

3. Volba pracovního předsednictva valné hromady ČSMP 
   – Ing. Zbyněk Hercík, řídící pracovního předsednictva VH  
                          -  
                          - 

 
4. Volba komisí  – mandátová  

   – návrhová  
   – volební 
   – ověřovatel zápisu 
 

5. Odvolání předsedy ČSMP 
   – Ing. Zbyněk Hercík, řídící pracovního předsednictva VH  

(Ing. Bohumil Hrudka odstoupil z funkce předsedy ČSMP dne 9. 11. 2021. Odvoláním předsedy ČSMP 
z funkce lze zkrátit rezignační lhůtu dvou měsíců stanovenou ust. § 160 občanského zákoníku.) 

 
6. Volba předsedy ČSMP 

   – předseda volební komise  
   – představení kandidátů na předsedu ČSMP 
   – zpráva mandátové komise 
   – volba předsedy ČSMP 
 

7. Přestávka 
 

8. Zpráva volební komise o výsledku 1. kola volby předsedy ČSMP 
   – předseda volební komise  

 
9. Případné 2. a 3. kolo volby předsedy ČSMP 

              – předseda volební komise 
 

10. Zpráva volební komise o výsledku volby předsedy ČSMP 
      – předseda volební komise 
 

11. Odvolání člena/členů výkonného výboru ČSMP 
               – Ing. Zbyněk Hercík, řídící pracovního předsednictva VH  

(Pokud kterýkoliv člen VV odstoupí z funkce člena VV, lze mu odvoláním zkrátit 
rezignační lhůtu dvou měsíců stanovenou ust. § 160 občanského zákoníku.) 

 
 
 
 



 
 
 

12. Volba členů výkonného výboru ČSMP – na uvolněná místa ve VV 
                         – předseda volební komise 
                         – představení kandidátů na členy výkonného výboru ČSMP 
                  – zpráva mandátové komise 

                     – volba členů výkonného výboru ČSMP 
 

13. Přestávka 
 

14. Zpráva volební komise o výsledku 1. kola volby členů výkonného výboru ČSMP 
   – předseda volební komise 
 

15. Případné 2. a 3. kolo volby členů výkonného výboru ČSMP 
                  – předseda volební komise 
 

16. Zpráva volební komise o výsledku volby členů výkonného výboru ČSMP 
              – předseda volební komise 

 
17. Slovo nového předsedy ČSMP 

 
18. Přednesení usnesení valné hromady ČSMP 2021 

    – předseda návrhové komise 
 
19. Závěr   
                                – Ing. Zbyněk Hercík, řídící pracovního předsednictva VH  
 

 
 
 
 
 

 
 


