
Valná hromada Pražského tenisového svazu 
Podle článku 10 bodu 2. Stanov Pražského tenisového svazu (dále jen „PTS“), 

pobočného spolku Českého tenisového svazu, z. s., 
z pověření Výkonného výboru PTS (dále jen „VV PTS“), 

svolávám na úterý 23. listopadu 2021 
zasedání Valné hromady PTS (dále jen „VH“), se zahájením v 18:00 hod, 

které se bude konat na adrese: 
Aula České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov, s tímto programem jednání: 

 

 
 

1. Zahájení zasedání VH.  

2. Návrh předsedy Kontrolní komise PTS k volbě řídícího zasedání VH – aklamací.  

3. Návrh řídícího zasedání VH k volbě ověřovatele obsahu Usnesení VH.  

4. Návrhy k doplnění tohoto Programu jednání VH, předložení návrhu Programu jednání VH a hlasování 
o jeho přijetí - aklamací.  

5. Návrh řídícího zasedání VH k volbě mandátové komise a volba členů mandátové komise – aklamací.  

6. Návrh řídícího zasedání VH k volbě návrhové komise a volba členů návrhové komise – aklamací.  

7. Návrh řídícího zasedání VH k volbě volební komise a volba členů volební komise – aklamací.  

8. Zpráva předsedy VV PTS o činnosti VV PTS za období roku 2020 do dne konání VH, 24. 11. 2021.  

9. Zpráva o závěrečném účtu PTS k 31. 12. 2020 s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 
2020.  

10. Přednesení návrhu rámcového rozpočtu PTS pro rok 2022.  

11. Zpráva předsedy Kontrolní komise PTS o činnosti a o výsledcích kontrolních akcí od 1. 1. 2020 do 
dne konání VH.  

12. Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH.  

13. Zpráva volební komise o navržených kandidátech pro volbu předsedy VV PTS a členů Kontrolní 
komise PTS (je složena z 3 členů) a o způsobu jejich volby (tajná volba).  

14. Volba předsedy VV PTS a členů Kontrolní komise PTS na funkční období ode dne konání VH do 
konání VH v roce 2026.  

15. Zpráva volební komise o výsledku konání volby kandidátů na funkci předsedy VV PTS a kandidátů na 
člena Kontrolní komise PTS.  

16. Návrh nově zvoleného předsedy VV PTS na kandidáty pro volbu za členy VV PTS (dle článku 12 
bodu 4. Stanov PTS) - VV PTS, vyjma předsedy VV PTS je složen z 10 členů.  

17. Volba navržených kandidátů do funkce člena VV PTS (tajná volba).  

18. Volba členů Rady ČT9 

19. Zpráva volební komise o výsledku konání volby kandidátů na funkci člena VV PTS.  

20. Přednesení návrhu rámce činnosti VV PTS pro roky 2022 až 2026.  

21. Diskuse k jednotlivým předloženým zprávám a k dalším otázkám k činnosti a rozvoji tenisu v regionu 
Praha.  

22. Předložení návrhu usnesení VH. 

23. Vznesení návrhů na změnu nebo doplnění návrhu Usnesení VH. 

24. Hlasování o jednotlivých bodech Usnesení, které jsou předmětem schválení VH PTS – návrhová 
komise. 

25. Závěrečné slovo nově zvoleného předsedy VV PTS.  
 
Z pověření VV PTS:  
Ing. Pavel Saic, MBA  

předseda VV PTS 


