
Valná hromada ČSAR 

14. 5. 2017 

 

1. Schválení jednacího řádu  

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady (viz příloha)  

22/0/0 

 

2. Schválení programu valné hromady  

Valná hromada schvaluje program valné hromady (viz příloha)  

22/0/0 

 

3. Volba mandátové komise  

Klára Mandlová - souhlasí  

Marina Vanišová - souhlasí  

Petra Hromasová - souhlasí  

VH schválila mandátovou komisi ve složení K. Mandlová, M. Vanišová, P. Hromasová 

20/0/2 

 

Z 28 pozvaných delegátů je přítomno 22 delegátů, valná hromada je usnášeníschopná. Nadpoloviční 

většina – 12 delegátů, 2/3 většina = 16 delegátů (viz prezenční listina) 

 

4. Volba návrhové komise 

Vilibald Prokop jr. – souhlasí  

Richard Burgr – souhlasí  

Marek Divoký – souhlasí  

VH schválila návrhovou komisi ve složení V. Prokop jr., R. Burgr, M. Divoký 

20/0/2 

 

5. Zpráva o činnosti výboru ČSAR  

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti ČSAR (viz příloha)  

VH ukládá VV projednat s paní Hátlovou propagaci ČSAR na sociálních sítích.  



22/0/0 

 

Zpráva o hospodaření ČSAR  

Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření ČSAR za rok 2016 (viz příloha)  

22/0/0 

 

Zpráva revizní komise  

Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise (viz příloha)  

VH pověřuje VV zpracování připomínek revizní komise 

22/0/0 

 

6. Návrh rozpočtu ČSAR na rok 2017  

Valná hromada schvaluje rozpočet ČSAR na rok 2017 dle přílohy  

VV může upravit rozpočet a využití finančních prostředků dle skutečného stavu dotací a jejich 

rozpočtového určení.  

22/0/0 

 

7. Změna soutěžního řádu  

VH schvaluje úpravu soutěžního řádu dle WRRC přílohy 

Kat. děti – povinné jsou 2 základní kroky v libovolném provedení  

DFD a MDFD - povinné jsou 2 základní kroky v libovolném provedení  

Kat. C – základní kroky 

Pokrývka hlavy – max. 25% 

VH schvaluje soutěžní řád včetně dopracovaných změn s platností od 1. 9. 2017 

22/0/0 

 

Systém median 

Výpočet hodnocení párů a formací bude probíhat výpočtem medianu od 1. 9. 2017, nejpozději 

v termínu, kdy to bude technicky možné. 

21/0/1 

 

9. Volba VV, RK a DK ČSAR  



Volba předsedy:  

Jiří Hais – souhlasí  

21/0/1 

 

Volba místopředsedy:  

Miroslava Kočová – souhlasí  

21/0/1 

 

Člen výboru:  

1. kolo  

Štěpánka Slámová – souhlasí 

19/0/3 

Členem výboru byla zvolena Štěpánka Slámová 

 

Revizní komise  

Vilibald Prokop sen. – souhlasí - 21 hlasů 

Richard Burgr – souhlasí - 21 hlasů 

Petra Hromasová – souhlasí - 22 hlasů 

Valná hromada zvolila revizní komisi ve složení Vilibald Prokop sen., Richard Burgr a Petra 

Hromasová. Členové komise si ze svého středu zvolí předsedu.  

 

Disciplinární komise  

Martin Slimák – souhlasí - 21 hlasů  

Roman Kolb – souhlasí - 21 hlasů  

Vilibald Prokop sen. – souhlasí – 20 hlasů  

Vasil Gjurov - nesouhlasí 

Jan Haupt – souhlasí – 17 hlasů 

Jana Vincencová - souhlasí – 19 hlasů 

Valná hromada zvolila disciplinární komisi ve složení Martin Slimák, Roman Kolb, Vilibald Prokop sen., 

Jan Haupt a Jana Vincencová. Členové komise si ze svého středu zvolí předsedu.  

 

 



10. Diskuze  

M. Divoký – zajistit ze strany ČSAR zabezpečení nouzového osvětlení pro případ vypadnutí elektrické 

energie během tanečních či akrobatických figur.  

M. Divoký – prize money na světových soutěžích je zrušeno a WRRC bude posílat finanční prostředky 

na republikové federace. Jakým způsobem bude tato částka rozdělena? – rozhodne VV 

R. Kolb – bude ČSAR udělovat tituly za titulární soutěže, kde se zúčastní jen jeden soutěžící? 

V případě, že se zúčastní jen jeden účastník, soutěž proběhne, ale nebude udělen titul mistrů 

republiky.  

8/9/5 

R. Kolb – opakované starty v kategorii dívčích formací:  

VH ukládá VV dopracování pravidel pro umožnění startu závodníka ve dvou formacích, nikoliv však 

v jedné kategorii.  

17/0/4 

VH ukládá VV zajištění odprodeje svazového fotoaparátu. 

22/0/0 

VH schvaluje zřízení technické komise, která bude připravovat podklady pro schválení Radě oddílů.  

17/0/4 

 

 

11. Návrh usnesení  

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady (viz příloha)  

Valná hromada schvaluje program valné hromady (viz příloha)  

VH schválila mandátovou komisi ve složení K. Mandlová, M. Vanišová, P. Hromasová 

VH schválila návrhovou komisi ve složení V. Prokop jr., R. Burgr, M. Divoký 

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti ČSAR (viz příloha)  

VH ukládá VV projednat s paní Hátlovou propagaci ČSAR na sociálních sítích.  

Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření ČSAR za rok 2016 (viz příloha)  

Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise (viz příloha)  

VH pověřuje VV zpracování doporučení revizní komise 

Valná hromada schvaluje rozpočet ČSAR na rok 2017 dle přílohy  

VH pověřuje VV, aby s přihlédnutím k aktuální finanční situaci (schválení dotací) mohl upravit 

rozpočet a využití finančních prostředků dle skutečného stavu dotací a jejich rozpočtového určení.  

VH schvaluje soutěžní řád včetně dopracovaných změn s platností od 1. 9. 2017 



Valná hromada zvolila předsedu svazu – Jiřího Haise, místopředsedu – Miroslavu Kočovou a člena 

výboru Štěpánku Slámovou.  

Valná hromada zvolila revizní komisi ve složení Vilibald Prokop sen., Richard Burgr a Petra Hromasová 

Valná hromada zvolila disciplinární komisi ve složení Martin Slimák, Roman Kolb, Vilibald Prokop sen., 

Jan Haupt a Jana Vincencová. 

VH ukládá VV dopracování pravidel pro umožnění startu závodníka ve dvou formacích, nikoliv však 

v jedné kategorii.  

VH ukládá VV zajištění odprodeje svazového fotoaparátu. 

VH schvaluje zřízení technické komise, která bude připravovat podklady pro schválení Radě oddílů.  

 

Valná hromada schvaluje usnesení.  

21/0/0  

 

 

Zapsal: V. Prokop jr., R. Burgr 

 

Schválil: J. Hais 


