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Okresní sdružení ČUS
V Praze dne 2. května 2013
A1/39/2013
Vážení sportovní přátelé,
nepochybně jste zaznamenali, že 28.valná hromada ČSTV schválila změnu názvu organizace
na Českou unii sportu (ČUS). V současnosti probíhá proces registrace Stanov ČUS na Ministerstvu
vnitra ČR. Současně se uskutečňují další nutné úkony spojené s přejmenováním právnické osoby.
Připravují se také nové webové stránky a emailové adresáře.
Pro komunikaci s pracovníky ČUS emailovou poštou můžete používat stávající adresy,
přestože již jsou funkční i adresy nové. V krátké době Vám dáme nové adresáře k dispozici s tím,
že po určitou dobu budou souběžně aktivní obě adresy.
Co se týká reakce okresních sdružení na změnu názvu střešní organizace, nevzniká jim
zákonná povinnost změnit svůj název nebo své stanovy. Okresní sdružení jsou samostatnými
právními subjekty s vlastními stanovami, které dobrovolně vstoupily do ČSTV. Pokud název OS ČUS
obsahuje zkratku ČSTV, záleží na valné hromadě OS ČUS, zda přijme změnu názvu na ČUS či
nikoliv. V případě stanov okresních sdružení, které zcela nepochybně obsahují název a zkratku
ČSTV, se doporučuje změnu ČSTV na ČUS provést při první vhodné příležitosti (řádné VH sdružení).
V krátké době dojde také k výměně licencí ČSTV za licence ČUS.
Využívá-li okresní sdružení pro umístění svých webových stránek odvozenou doménu
www.cstv.cz/okres (název OS) - fungují tyto stránky zatím pouze na původní adrese. O jejich
převedení pod novou doménu Vás budeme informovat. Každopádně poběží obě domény po
přechodnou dobu (cca 1 rok) souběžně.
Touto cestou bychom Vás také chtěli požádat o umístění nového loga ČUS (s aktivním
prolinkem - www.cuscz.cz) na web Vaší organizace. Díky za pochopení a spolupráci.
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