Zápis z jednání Valné hromady Českého svazu vzpírání konané dne 5. září 2020 v Nymburce

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Zahájení
Jednání zahájil Mgr. Petr Krol a řídil místopředseda ČSV L. Ambrož. Přivítal všechny
přítomné a dal hlasovat o navrženém programu jednání. Program byl Ing. Jaromírem Jílkem
doplněn o bod „přijmutí akademické komise svazu“ a následně jednomyslně přijat
Jednomyslně schváleno pracovní předsednictvo ve složení L. Ambrož, D. Kovač, P. Krol

2. Volba komisí mandátové, návrhové a volební, schválení Jednacího řádu
Do mandátové komise byli navrženi M. Jílek, J. Cymorek a Z. Sekanina. Mandátová
komise byla zvolena jednomyslně.
Pro komisi návrhovou byli navrženi D. Kovač, P. Radouš, A. Kocúr. Návrhová komise
byla zvolena jednomyslně
3. Zpráva o činnosti ČSV za období od minulé Valné hromady 11.5.2019
Zprávu přednesl předseda svazu P. Krol. Ve svém sdělení se zaměřil na činnost Výkonné
rady se všemi jejími klady i zápory.
Informoval o práci jednotlivých komisí za rok 2019.
Zdůraznil dobré výsledky v reprezentaci České republiky v rámci ME a MS juniorů a
dalších úspěších při kvalifikačních závodech na OH i přes konečný fakt, že v rámci celosvětové
pandemie COVID19 bylo zrušeno většina klíčových závodů včetně olympiády.
Komentoval vyrovnané hospodaření svazu a stálý problém s financováním svazu a
nepředvídatelnost objemu prostředků ze strany MŠMT. Poukázal na problémy zejména ze
začátku roku.
Omluvil Z. Ereta, za kterého přednese zprávu D. Kovač.
Poděkoval za činnost SCM a další komisí.
Informoval o zprávách jednotlivých komisí:
-

komise organizačně právní: v rámci posledního období proběhla aktualizace
dokumentace, rejstříků a směrnic a vytvoření jednotných šablon
komise reprezentační – příprava závodníků, poděkování CS MV Olymp Praha, spolupráce
s antidopingem, organizační činnosti spojené s reprezentačním týmem,

-

komise soutěžní – organizace soutěží, příprava kalendáře, poděkování jednotlivým oddílů
za aktivní přístup při organizaci dalších soutěží
komise rozhodčích - poděkování za rozšiřování a přeškolování současných rozhodčích,
v soutěžích se vystřídalo přes 90 rozhodčích
komise mezinárodní – poděkování na spolupráci na poli mezinárodním a získávání
prostředků ze stran IWF
komise Masters – souhrn informací a činností za rok 2019 včetně dílčích úspěchů
jednotlivých závodníků
komise mládeže – poděkovaní za vynikající činnost a reprezentaci juniorských závodníků
na mezinárodních soutěžích a vedle organizace výcviku mládeže i za organizaci trenérskometodických aktivit,
Disciplinární komise pracovala ve složení Damborský, Filipovič – řešila případ O. Bílého a S.
Karáskové. Případ S. Karáskové je stále nedořešen a trvá. Z pracovních důvodů ukončil
v roce 2020 p. Damborský činnost a v tuto chvíli není komise ustanovena.
Bylo poděkováno sekretariátu za činnost a spolupráci s MŠMT, ČUS aj..
V závěru poděkoval všem za pozitivní a kladný přístup ke sportu a aktivitám spojených
s činností ČSV.

4. Zpráva o hospodaření
Zprávu Z. Ereta přednesl D. Kovač. Konstatovalo vyrovnanost příjmů a výdajů, zdůraznil
přetrvávající obtíže při krytí průběžných nákladů, když státní dotace jsou k dispozici postupně
dle jednotlivých dotačních programů teprve v dubnu či květnu příslušného kalendářního roku.
Zmínil náročnost zpracovávání žádostí o státní dotace v situaci, kdy MŠMT ČR kontinuálně
mění a upravuje dotační metodiku.

5. Zpráva o činnosti Sportovních center mládeže
Zprávu přednesl vedoucí trenér SCM R. Kozel. Ocenil průběžnou spolupráci s Komisí mládeže
a novou možnost operativního zařazování vybraných talentů do SCM včetně jejich
eventuálního přeřazení do skupiny A s vyšší finanční podporou. Se všemi dotčenými oddíly
jakož i s úvazkovými trenéry jsou uzavřeny nezbytné smlouvy o činnosti SCM.

6. Zpráva Kontrolní a revizní komise ČSV
Stručnou zprávu přednesl předseda KK - T. Knobloch, když prohlásil, že v hospodaření svazu
nebyly shledány závažné nedostatky. Svaz nakládal s obdrženými finančními prostředky
transparentně a hospodárně z hlediska předložených materiálů.
7. Zpráva mandátové a volební komise
Předseda mandátové komise J. Jílek oznámil, že jsou přítomni delegáti z 24 oddílů, což
znamená 64,8 % účast. VH je usnášeníschopná.

8. Odsouhlasení nových stanov
Byly odsouhlaseny aktualizované stanovy, které řeší zejména vznik pobočných spolků a osoby
jednající za ČSV.
9. Systém soutěží
D. Kolář představil nový systém soutěží na roky 2021 – 2024, který byl zaslán na oddíly
v předstihu. Systém byl schválen s následujícími úpravami.






Soutěž jednotlivců a družstev mladších žáků bude probíhat, dle
předložené varianty 1. (hlasování 10:9:5)
Liga juniorů a juniorek bude probíhat dle předložené varianty 1. (24:0:0)
Název ligových soutěž mužů a žen bude mít název I.liga, II.liga a III.liga
(hlasování 24:0:0), byla přijata změna oproti původnímu návrhu
s označením nejvyšší soutěže jako „Extraliga“
I. Liga mužů bude mít 6 týmů (hlasování 15:7:2), II. Liga 8 týmů sk. A a
sk. B. U III. ligy bude počet skupin přizpůsoben počtu přihlášených
účastníků (24:0:0)

10. Diskuze
K. Duspiva (sekretariát ČSV) – informoval o stavu zapsaných sportovců do rejstříku a poukázal
na nutnost trvalého doplňování této sportovní základny z hlediska požadavků nově vzniklé
sportovní agentury a přesunu kompetencí financování sportu v ČR z gesce MŠMT. Dále
informoval o statických údajích vyplývajících z rejstříku sportovců.
A. Kocur (Nová Role) – Vznesl požadavek na dospecifikování dokladů účtovaných v rámci
programu V. Přesné doklady zašle emailem na sekretariát.
M. Lutter (TAK HELLAS BRNO) – vznesl žádost o posunutí začátku soutěží na 9:00
z organizačních důvodů a cestování závodníků
11. Návrh a přijetí usnesení
Předseda návrhové komise D. Kovač seznámil přítomné s návrhem usnesení VH, který byl
jednomyslně přijat. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
12. Závěr Valné hromady
Jednání VH uzavřel opětovný předseda ČSV P. Krol.

V Praze 5.9. 2020

Zapsal: D. Kovač

