
Zápis z Valné hromady  ČSAR – 2007 

Praha – Strahov, 9.6.2007 

  

 Počet prezentovaných delegátů : 29 

 Nadpoloviční většina : 15 (vždy však nadpoloviční většina přítomných delegátů) 

 Pozn. : informace o hlasování jsou vždy uvedeny : Pro/Proti/Zdržel 

 

1. VH schválila Jednací řád pro VH 2007:      24/0/1 

 

2. VH schválila složení navržené mandátové komise : Ondřej Daneš, Tereza Kalivodová, 

Lenka Kočová        22/0/3 

 

3. VH zvolila složení návrhové komise: výbor ČSAR    25/0/1 

 

4. VH vyslechla a vzala na vědomí zprávu jednotlivých resortů výboru ČSAR 

Ředitele pro reprezentaci       25/0/0 

Technického ředitele        25/0/0 

OMaO          25/0/0 

 

 

5. VH dále umožnila mandát 3 delegátům, kteří se dostavili po zahájeni VH ČSAR 

2x delegát z Karlových Varů, 1x z TAKT ND Na Vinohradech  25/0/0 

 

6. VH vyslechla zprávu finančního ředitele za období 2006, schválila hospodaření svazu 

v roce 2006 včetně ztráty v celkové výši   : – 61.200 Kc a zároveň schválila plnění 

usnesení VH 2006.        27/0/1 

       

 

7. VH vyslechla a schválila zprávu revizni komise : 

- Chod svazu za uplynulé období byl bez větších nedostatků až na následovné : 

a) Nutno dodat na web zápisy z posledních jednání RO a VV 

b) Nutno vytvořit směrnice, které budou nápomocny při jednání na 

úrovni ČSAR a média v oblasti informací o jednotlivých 

závodnících 

 

8. VH schválila návrh rozpočtu na rok 2007      27/0/1 

 

9. VH volila složení nového VV ČSAR : 

 Předseda ČSAR – navržení kandidáti  : Ing. Vasil Gjurov  16/9/0 

       Mgr. Kateřina Kolbová 9/16/0 

 

 Technický ředitel    Jiří Hais   26/0/0 

 

 Finanční ředitel    Miroslava Kočová  3/23/0 

Vilibald Prokop sen.  15/11/0 

Jan Haupt                                7/19/0 

 

 OMaO     Tomáš Matuška – nesouhlas s kandidaturou 

       Jan Haupt   21/6/0 

  Pozn. : Kandidatura J. Haupta je pouze na dobu 1 roku. 

 



 Ředitel pro Reprezentaci Mgr. Katerina Kolbová – nesouhlas s kandidaturou 

     Marketa Sacharová – nesouhlas s kandidaturou 

       Tomáš Novosad  19/7/0 

  

 VH hromada tímto zvolila výbor ve složení : 

  

Předseda ČSAR       Ing. Vasil Gjurov 

Technický ředitel (místopředseda ČSAR)   Jiří Hais 

Finanční ředitel      Vilibald Prokop sen. 

OMaO        Jan Haupt 

Ředitel pro reprezentaci     Tomáš Novosad 

 

10. VH dále zvolila složení revizní komise ČSAR :  Ondřej Daneš 

         Tomáš Lembacher 

         Ondřej Javornický 

 

11. VH schválila návrh možnosti inovace smlouvy se společností T-mobile a ušetrené 

peníze schvaluje použít na resort OMaO, reprezentace.   21/0/0 

 

12. VH hromada neschválila návrh na zúžení počtu členů výboru ČSAR na přechodné 

období ( 1 rok ) ze současných 5-ti členů na 4 členy s tím, že v případě rovnosti hlasu 

bude vždy rozhodující hlas předsedy.     1/22/3 

 

13. VH neschválila návrh, aby OMaO bylo postaveno mimo výbor ČSAR a stalo se  

z hlediska financování samostatnou jednotkou, která si na svou činnost ( marketing, 

obchod, odměny ) musí vydělat sama.     0/21/4 

 

14. VH schválila  s platností od 1.9.2007 navýšení startovného 150 Kč / osoba na částku 

200 Kč / osoba s tím, že navýšených 50 Kč půjde pouze do pokladny ČSAR a takto 

získaná částka bude použita pouze na zefektnění soutěží ČSAR. V případě účasti ve 

dvou a více kategoriích najednou, je částka za další start rozdělena v poměru 62,50Kč 

ČSAR  a 37,50Kč pořadatel       25/3/0 

 

15. VH schválila s platností od 1.9.2007  návrh, aby částku za startovné na soutěžích 

vybíral ČSAR, který posléze poměrovou částku ( 75 Kč / osoba ) hotově zaplatí proti 

pořadatelem vystavené faktuře ( Propagace a reklama ČSAR ).  19/0/2 

 

16. VH dala nově zvolenému výboru za úkol, aby vylepšil komunikaci na úrovni ČOS – 

VV ČSAR. 

 

17. VH schválila návrh usnesení z jednání VH 2007     19/0/0 

 

 


