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VV 030_2015

ZÁPIS
z Valné hromady Českého korfbalového svazu, která se uskutečnila
v neděli dne 4.10.2015 v 12:00 hod.
ve Znojmě, F. J. Curie 2 (Sportovní hala, zasedací místnost)
Návrh programu:
Zahájení, schválení programu jednání
1. Schválení jednacího řádu
2. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva předsedy ČKS
5. Doplňující volba členů Revizní komise ČKS
6. Novelizace stanov ČKS
7. Závěr
Ad 1. Zahájení, Schválení programu jednání
Druhou Valnou hromadu letošního roku zahájil předseda ČKS Daniel Valeš uvítáním
účastníků a rekapitulací důvodu ke svolání VH, což je novelizace stanov ČKS.
Program jednání byl schválen počtem hlasů 13 = 100% zúčastněných.
Ad 2. Schválení jednacího řádu
Daniel Valeš navrhuje změnit článek 3, odst. 4 na znění:
Volební komise vychází z návrhů, které byly na základě výzvy svolavatele VH - výkonného
výboru ČKS, jemu předloženy ve lhůtě do 4.10.2015.
Jednací řád byl schválen počtem hlasů 13 = 100% zúčastněných.
Ad 3. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí
Návrhy na pracovní předsednictvo, mandátovou komisi a revizní komisi byly představeny
Danielem Valešem v následujícím složení:
Pracovní předsednictvo : Daniel Valeš, Aladar Dančo, Tomáš Ziegler
Volební komise: Martin Uherka, Kateřina Motáková, Ondřej Fridrich
Mandátová komise: Lukáš Filip, Jakub Máša, Jana Uherková
Pracovní předsednictvo, mandátová komise a revizní komise byla schválena počtem
hlasů 13 = 100% zúčastněných.
Ad 4. Zpráva Mandátové komise
Zpráva Mandátové komise byla přednesena Lukášem Filipem. Celá zpráva Mandátové
komise je přílohou zápisu z VH.
Zpráva Mandátové komise byla schválena počtem hlasů 13 = 100% zúčastněných.
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Ad 5. Zpráva předsedy ČKS
Předseda Daniel Valeš rekapituluje dění od roku 2013, kdy si vzal za úkol stabilizaci stavu
ČKS,
což
se
dle
jeho
slov
daří
a
úkol
blíží
stavu
splněno.
Apeluje tak na členy klubů aby zvážili svoje zapojení do struktur ČKS, které jsou
v současnosti naplněny, avšak jen dlouholetými funkcionáři ČKS. „Nová krev“ v řízení svazu
je
velice
vítána.
Daniel Valeš uvádí novelizaci stanov ČKS jako jednoznačné pozitivum, kdy nové stanovy
jasně určují fungování svazu jak na straně práv, tak na straně povinností a vnáší tak jasná
pravidla ve fungování svazu, které do nynějška nebyla zdaleka takto přesně určena.
Ad 6. Doplňující volba členů Revizní komise ČKS
Návrh na doplnění Revizní komise byly představeny na Výkonnému výboru složení:
Zuzana Kášková a Radek Jarosch.
Volební komise navrhuje:
„Zuzana Kášková nechť se stane členkou Revizní komise“
Zuana Kášková byla zvolena členkou Revizní Komise počtem hlasů 13 = 100%
zúčastněných.
„Radek Jarosch nechť se stane členem Revizní komise“
Radek Jarosch byl zvolen členem Revizní Komise počtem hlasů 13 = 100% zúčastněných.
Ad 7. Novelizace stanov ČKS
Daniel Valeš představuje nové stanovy po bodech:
Hlava A
Článek 1 - Sídlem ČKS je Praha a názvem je Český korfbalový svaz z. s., přičemž zkratka z.
s. znamená zapsaný spolek, což je podmínka ministerstva.
Článek 2 - Důležitým bodem je bod 4, protože pak ČKS může při organizaci hlavně
nadnárodních turnajů provozovat i jinou hospodářskou činnost.
Hlava B – členství. Valeš představuje práva a povinnosti členů a vysvětluje rozdíly mezi
řádnými členy a členy s hlasem poradním a jejich úlohu při volbách.
Dále zdůrazňuje úlohu členů při podpoře reprezentačních družstev ČR.
Hlava C – dokumenty a zastupování. Valeš představuje vnitřní dokumenty, které ČKS
vydává a kterými se následně i řídí.
Zastupování svazu. VV se shodl na tom, že svaz by měl zastupovat předseda a
místopředseda.
Hlava D – orgány. Valeš představuje jednotlivé orgány ČKS a jejich úlohu při fungování
svazu.
Valná hromada - Zvláštní důraz klade na změny na příští valné hromady vyplývající
z nových stanov, hlavně ve svolávání a usnášeníschopnosti.
Výkonný výbor – Valeš představuje úlohu VV jako vedoucího orgánu svazu. Objasňuje
situaci v pevně daném počtu jejich členů. Představuje také pozitivní změny, kterým VV
v minulých letech prošel a jak nyní funguje, což je vyústěním textu ve stanovách.
Revizní komise – Valeš představuje úlohu Revizní komise v ČKS a hodnotí její existenci jako
jednoznačné pozitivum.
Hlava E – Vnitřní organizační složky. Valeš objasňuje existenci bodu ve stanovách.
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Hlava F – Organizační jednotky ČKS. Valeš představuje a vysvětluje pojem Pobočný spolek
a Profesní pobočný spolek. Důraz klade na budoucí možnost využívání těchto spolků
v rozvoji korfbalu v Čechách.
Halva G – Hospodaření. Valeš vysvětluje formální termíny a procesy svazu při využívání
majetku a financí.
Hlava H – Přechodná a závěrečná ustanovení. Valeš představuje bod, který neprošel
výraznou změnou.
Stanovy ČKS byly schváleny počtem hlasů 13 = 100% zúčastněných.
Ad 8. Závěr
Předseda VV Daniel Valeš ukončil Valnou hromadu ve 12:55 poděkováním všem
zúčastněným za pomoc při schválení nových stanov ČKS
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