
 

Valná hromada ČSAR  
24. 4. 2021 
 
Z 51 pozvaných delegátů je přítomno 51 delegátů, Valná hromada je usnášeníschopná.  
Nadpoloviční většina – 26 delegátů, 2/3 většina = 35 delegátů (viz prezenční listina) 
 
 

1. Schválení jednacího řádu  
Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady (viz příloha)  
49/0/2 - schváleno 
 
 

2. Schválení programu Valné hromady  
Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady (viz příloha)  
51/0/0 - schváleno 

 

3. Volba mandátové a návrhové komise  
Richard Burgr - souhlasí  
Vilibald Prokop - souhlasí  
Petra Hromasová – souhlasí  
VH schválila mandátovou a návrhovou komisi ve složení V. Prokop jr., R. Burgr, P. Hromasová  
50/0/1 - schváleno 

 
4. Zpráva o činnosti výboru ČSAR  
Valná hromada vyslechla zprávu o činnosti ČSAR (J. Hais + M. Pikálková - viz příloha)  
 
Zpráva o hospodaření  
Valná hromada vyslechla zprávu o hospodaření ČSAR za rok 2020 (M. Kočová - viz příloha)  
 
Zpráva revizní komise  
Valná hromada vyslechla zprávu Revizní komise ČSAR (P. Hromasová - viz příloha).  
Po vyslechnutí zpráv proběhla diskuze k předneseným zprávám.  
 
Diskuse ke zprávám: 
Š. Slámová – poukázala na nefunkčnost RK v bodech SCM a nedořešené neoprávněné starty 
tanečníků na soutěži v Říčanech.  Odpověď – SCM byla řešena v rámci RO, neoprávněné starty – ve 
zprávě RK je uvedeno, že je tento bod nedořešen a je rovněž ve zprávě o činnosti ČSAR k dořešení 
disciplinární komisí.  
K. Kolbová – účast v ČKTO – VV vysvětlil výhody a povinnosti účasti, ČSAR vstoupí jako právnická 
osoba, jednotlivých členů se účast při registraci nedotkne. Rovněž proběhla diskuse o účasti v jiných 
tanečních organizacích a komorách.  
K. Kolbová – upřesnění účasti nominace na světové soutěže WRRC 
M. Marková – rozpočet – požádala o vysvětlení finanční částky 17.000 Kč na Sportovce v roce 2020, 
který nebyl vyhlášen – M. Kočová vysvětlila, že to byla faktura za Sportovce roku 2019, která byla 
proplacena v roce 2020 
Z. Boháčková – upozornila na rozkol WDC a WDSF. ČSTS je momentálně bez finančních prostředků.  
 
 



VH schvaluje zprávu o činnosti ČSAR  
42/4/5 - schváleno 

VH schvaluje zprávu o hospodaření ČSAR  
41/2/8 - schváleno 

VH schvaluje zprávu revizní komise ČSAR  
33/8/10 - schváleno 

  

6. Návrh rozpočtu ČSAR na rok 2021  
Valná hromada schvaluje rozpočet ČSAR na rok 2021 dle přílohy.  
46/2/3 - schváleno 

 

7. Návrh do diskuse 
 
SCM (viz přílohy 3a, 3b, 3c) 

Hlasování o stažení návrhu varianty 3a  
50/0/1 - schváleno 

 

Diskuse k SCM 

Š. Slámová si vyžádala upřesnění, od kdy budou platit pravidla SCM – J. Hais upřesnil, že od doby, kdy 

bude obnovena sportovní činnost (soutěže), pravděpodobně od roku 2022.  

Š. Slámová připomněla, že by měly být sportovci písemně zařazeni do SCM – J. Hais upřesnil, že 

sportovci jsou potvrzeni za ČSAR 

 

Diskuse o směřování 

M. Marková, P. Lukavský, J. Boháček, J. Hais, B. Schreková diskutovali o podrobných podmínkách a 

směřování SCM – tato centra by měla být zaměřena na mladé a talentované sportovce, kteří budou 

reprezentovat ČR v daném roce či v budoucnu na mezinárodních soutěžích.  

 

Hlasování o návrhu SCM dle varianty 3c – základní verze 
48/3/0 - schváleno 

 

 

Návrh – vznik sportovně technická komise 

M. Marková, M. Slimák, I. Chubii, V. Prokop jr., Š. Mottlová, M. Vítková, K. Mandlová a P. Hromasová 

diskutovali o možnostech vzniku a náplně sportovně-technické komise / pracovní skupiny. Z diskuse 

vyplynulo, že bude hlasováno o vzniku technické komise, následně o vzniku pracovní skupiny a 

následně o kompetencích a vztahu vůči ČSAR.  

 

Z VH se omluvil P. Slabý – dále pokračuje VH v počtu 50 delegátů, nadpoloviční většina – 26 delegátů, 

2/3 většina = 34 delegátů 

 

Vytvoření technické komise 
VH navrhuje vytvoření technické komise. 

19/29/2 - neschváleno 

 



 

Z VH se omluvila E. Kuchařová – dále pokračuje VH v počtu 49 delegátů, nadpoloviční většina – 25 

delegátů, 2/3 většina = 33 delegátů 

 

Návrh na vytvoření pracovní sportovně-technické skupiny 
VH navrhuje vytvoření pracovní sportovně-technické skupiny.  

20/29/0 - neschváleno 

 

 

Návrh na vstup do ČKTO 
VH navrhuje vstup ČSAR do ČKTO. 

37/5/7 - schváleno 

 

 

Návrh na vstup do ČKTO – řádné členství 
VH navrhuje vstup ČSAR do ČKTO jako kolektivní člen řádný. 

22/16/11 - neschváleno 

 

 

Návrh na vstup do ČKTO – přidružené členství  
VH navrhuje vstup ČSAR do ČKTO jako kolektivní člen přidružený. 

40/2/7 - schváleno 

 

 

K VH se připojil P. Slabý – dále pokračuje VH v počtu 50 delegátů, nadpoloviční většina – 26 delegátů, 

2/3 většina = 34 delegátů 

 

 

Volba předsedy RO 
VH vzala na vědomí, že Petr Slabý dal k dispozici pozici předsedy RO na základě podnětu od některých 

vedoucích oddílů. Termín pro volbu předsedy RO je stanoven per rollam do 29. 4. 2021.  

 

Hlasování o důvěře Předsedovi RO Petru Slabému 
32/2/16 – důvěra VH byla vyslovena 

 

8. Volba VV ČSAR 
 

Návrh na rozšíření počet členů ve výboru na 5 osob 
VH navrhuje rozšíření počtu členů výkonného výboru na 5 osob. 

47/1/2 – schváleno 

 

 

Volba předsedy  
Jiří Hais – souhlasí  

41/0/9 – schváleno 

Předsedou ČSAR byl schválen Jiří Hais. 

 



Volba místopředsedy 
Miroslava Kočová – souhlasí - 32 hlasů 

Kateřina Kolbová – souhlasí - 18 hlasů 

Místopředsedou ČSAR byla schválena Miroslava Kočová 

 

Volba členů Výkonného výboru 
Vilibald Prokop sen. – souhlasí - 31 

Kateřina Kolbová – souhlasí - 21 

Jiří Boháček – souhlasí - 31 

Marcela Pikálková – souhlasí - 30 

Štěpánka Slámová – souhlasí - 18 

Barbora Schreková – souhlasí – 18 

Vilibald Prokop jr. – nesouhlasí 

Zdrželi se hlasování - 1 

Členy Výkonného výboru byli zvoleni: Jiří Boháček, Vilibald Prokop sen., Marcela Pikálková 

 

 

Z VH se omluvili 4 delegáti – dále pokračuje VH v počtu 46 delegátů, nadpoloviční většina – 24 

delegátů, 2/3 většina = 32 delegátů 

 

 

Volba Revizní komise 
Vilibald Prokop jr. – souhlasí – 0  

Richard Burgr – souhlasí - 29 

Petra Hromasová – souhlasí - 31 

Martina Marková – souhlasí - 17 

Martina Vanišová – souhlasí - 18 

Barbora Schreková – souhlasí – 28 

Zdrželi se hlasování - 15 

 

Na základě diskuze VH se Vilibald Prokop jr. vzdal návrhu nominace do Revizní komise ČSAR. 

Členy Revizní komise ČSAR byli zvoleni: Petra Hromasová, Richard Burgr, Barbora Schreková 

Členové Revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu. Předsedou byla zvolena Petra Hromasová. 

 

 

Volba Disciplinární komise 
VV navrhuje VH doplnění bodu do programu VH – volba Disciplinární komise, který byl 

administrativní chybou vypuštěn z programu. 

Š. Slámová – upozornila, že tento bod nebyl předmětem jednání VH a dle jejího názoru je řízení VH 

zmatečné. 

 

Z VH se omluvil K. Michalička – dále pokračuje VH v počtu 45 delegátů, nadpoloviční většina – 23 

delegátů, 2/3 většina = 31 delegátů 

 

Zmatečné řízení VH 
VH hlasuje, zda je VH zmatečná. 

7/30/9 – VH odhlasovala, že řízení VH není zmatečné. 



 

Změna programu – doplnění volby Disciplinární komise 
VH navrhuje doplnění volby Disciplinární komise do programu valné hromady. 

38/7/0 - schváleno 

 

 

Z VH se omluvilo 6 delegátů – dále pokračuje VH v počtu 39 delegátů, nadpoloviční většina – 20 

delegátů, 2/3 většina = 27 delegátů 

 

Volba Disciplinární komise 
Illia Chubii – souhlasí - 25 

Jan Haupt – souhlasí – 37  

Roman Kolb – nesouhlasí 

Lucie Brahová – nesouhlasí 

Martin Slimák – souhlasí - 35 

Lenka Richtrová – souhlasí - 15 

Klára Mandlová – souhlasí - 31 

Kateřina Kolbová – nesouhlasí 

Martina Vanišová – souhlasí - 16 

Štěpánka Slámová – nesouhlasí 

Vilibald Prokop jr. – nesouhlasí 

Zuzana Boháčková – souhlasí – 30 

Členy Disciplinární komise ČSAR byli zvoleni: Jan Haupt, Martin Slimák, Zuzana Boháčková, Klára 

Mandlová, Illia Chubii. 

Členové Disciplinární komise si zvolí ze svého středu předsedu. Předsedou byl zvolen Jan Haupt. 

 

 

Diskuse: 

K. Kolbová – navrhuje v rámci rozpravy VV:  

Úpravu Stanov dle znění platného právního předpisu odborníkem z oblasti spolkového práva za 

účelem odstranění střetu zájmu v rámci volených orgánů. 

 

Z VH se omluvili 2 delegáti – dále pokračuje VH v počtu 37 delegátů, nadpoloviční většina – 19 

delegátů, 2/3 většina = 25 delegátů 

 

 

Návrh usnesení  
Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady (viz příloha).  
Valná hromada schvaluje program Valné hromady (viz příloha).  
Valná hromada schválila mandátovou a 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 2020 (viz příloha).  
Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2020 (viz příloha).  
Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021.  

Valná hromada schvaluje návrh SCM dle varianty 3c – základní verze 

Valná hromada neschvaluje technickou komisi a ani pracovní sportovně-technickou skupinu 

Valná hromada schvaluje vstup do ČKTO jako přidružený člen 



 

 
Valná hromada schvaluje Výkonný výbor ČSAR ve složení J. Hais (předseda), M. Kočová 
(místopředseda), V. Prokop, J. Boháček, M. Pikálková (člen výboru). 
Valná hromada schvaluje Revizní komisi ČSAR ve složení Petra Hromasová, Richard Burgr, Barbora 

Schreková. 

Valná hromada schvaluje, že jednání není zmatečné. 

Valná hromada schvaluje změnu programu – doplnění volby Disciplinární komise 

Valná hromada schvaluje Disciplinární komisi ČSAR ve složení Jan Haupt, Martin Slimák, Zuzana 

Boháčková, Klára Mandlová, Illia Chubii. 

Valná hromada schválila návrh usnesení VH ČSAR.  
30/4/3 – schváleno 
 
 
Zapsal: V. Prokop, R. Burgr, P. Hromasová  
Schválil: J. Hais  
24. 4. 2021 


