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1. Schválení jednacího řádu 
Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady (viz příloha)  
16/0/0  
 
2. Schválení programu valné hromady  
Valná hromada schvaluje program Valné hromady (viz příloha)  
16/0/0  
 
3. Volba mandátové komise  
Klára Mandlová - souhlasí  
Lucie Brahová - souhlasí  
Jan Bára - souhlasí  
VH schválila mandátovou komisi ve složení K. Mandlová, L. Brahová, J. Bára  
15/1/0  
 
Z 28 pozvaných delegátů je přítomno 16 delegátů, Valná hromada je usnášeníschopná. Nadpoloviční 
většina – 9 delegátů, 2/3 většina = 12 delegátů (viz prezenční listina)  
 
4. Volba návrhové komise  
Richard Burgr – souhlasí 
Vilibald Prokop jr. – souhlasí  
Petra Hromasová – souhlasí  
VH schválila návrhovou komisi ve složení V. Prokop jr., R. Burgr, P. Hromasová 
15/0/1  
 
5. Zpráva o činnosti výboru ČSAR  
Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti ČSAR (viz příloha)  
16/0/0  
 
 
Zpráva o hospodaření ČSAR  
Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření ČSAR za rok 2017 (viz příloha)  
16/0/0  
 
VV provede průzkum bankovních služeb a zváží převod bankovního účtu do jiné banky pro následující 
rok 
 
Zpráva revizní komise  
Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise (viz příloha) a pověřuje VV zpracováním připomínek 
revizní komise  
16/0/0  
 
 
6. Návrh rozpočtu ČSAR na rok 2018 



Valná hromada schvaluje rozpočet ČSAR na rok 2018 dle přílohy. 
VV může upravit rozpočet a využití finančních prostředků dle skutečného stavu dotací a jejich 
rozpočtového určení.  
16/0/0  
 
 
 
7. Návrhy 
VH schvaluje dodržovat „Dress code“ na oficiálních akcích ČSAR v průběhu celé soutěže. Termín 
platnosti a podobu zveřejní VV. 
15/0/0 
 
VH schvaluje podporu vítězů ankety „Sportovec roku“ za rok 2017 částkou 5 000 Kč;  

a) Doplatit finanční odměnu vítězů ankety za rok 2017 v celkové výši předchozího roku 
b) Vyčlenit finanční částku 100 000 Kč pro odměny vítězům ankety „Sportovec roku 2018“ 
c) Od roku 2019 bude alokována na anketu „Sportovec roku“ standardní částka 50 000 Kč na 

odměny pro vítěze ankety (reprezentaci), kterou může VH navýšit dle získaných dotací. 
14/1/0 
 
 
VH pověřuje VV vést jednání o změně firmy pro vedení účetnictví ČSAR. 
13/0/3 
 
Soutěžní řád 
Kategorie malé dívčí formace – zrušit bodovou srážku za nižší počet tanečnic ve formaci. 
0/9/7 
 
Soutěžní řád 
zrušit bod - 34.9 Odborný dozor nesmí být jmenován do poroty na soutěži, na níž byl vyslán ve funkci 
odborného dozoru. 
16/0/0 
 
Soutěžní řád 
17.5. Prostorové zkoušky pro formace – pořadatel zajistí prostorovou zkoušku v délce minimálně 3:45 
pro každou formaci.  
16/0/0 
 
Soutěžní řád 
ČSAR schvaluje harmonogram soutěže. 
16/0/0 
 
VV provede analýzu hodnocení porotců na základě mediánů – od podzimu bude provedena nominace 
porotců dle vypočteného koeficientu.  
16/0/0 
 
Technická komise doplní změny soutěžního řádu do aktuálního znění dle schválených pravidel ČSAR i 
WRRC. 
16/0/0 



 
 
8. 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, L. Brahová, J. Bára. 
VH schválila návrhovou komisi ve složení V. Prokop jr., R. Burgr, P. Hromasová. 
Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti ČSAR (viz příloha).  
Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření ČSAR za rok 2017 (viz příloha). 
Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise (viz příloha). 
Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018. 
Valná hromada schválila návrhy VH ČSAR. 
 
 
Zapsal: V. Prokop, R. Burgr, P. Hromasová 
 
 
Schválil: J. Hais 
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