USNESENÍ KONFERENCE ČSH 2015

Praha, hotel Iris Eden, sobota 29.8.2015

Konference schválila program jednání (všichni přítomní delegáti pro, proti nikdo, nezdržel se nikdo)
Konference schválila jednací řád (všichni přítomní delegáti pro, proti nikdo, nezdržel se nikdo)
GS představil návrh Exekutivy na složení pracovního předsednictva konference ve složení Michal
Barda, Liběna Šrámková, Petr Novák, Aleš pospíšil a Miroslav Bartoň. Konference návrh schválila
(všichni přítomní delegáti pro, proti nikdo, nezdržel se nikdo). Přesedajícím konference byl pracovním
předsednictvem zvolen Aleš Pospíšil.
Volba mandátové komise: z pléna nebyl žádný návrh členů MK; Liběna Šrámková navrhla za členy
mandátové komise pány Zd.Tůmu a M.Kastnera a paní G.Topinkovou. Konference návrh schválila
(všichni přítomní delegáti pro, proti nikdo, nezdržel se nikdo). Sekretářkou MK byla určena
P.Vozobulová.
Volba volební komise: z pléna nebyl žádný návrh členů VK; paní Liběna Šrámková navrhla za členy
volební komise pány L.Skružného a P.Bochniu a paní L.Christiánovou. Konference návrh schválila
(všichni přítomní delegáti pro, proti nikdo, nezdržel se nikdo). Sekretářkou VK byla určena
M.Železňáková.
Konference schválila zprávu mandátové komise, kterou přednesl předseda MK p. Zdeněk Tůma: Na
konferenci je přítomno 74 delegátů s hlasem rozhodujícím ze 174 pozvaných, t.j. 42,53%. Konference
je usnášení schopná.
Paní Liběna Šrámková krátce představila nejpodstatnější změny v nových stanovách.
Pan P.Bochnia požádal o možnost diskuze k předloženým stanovám.
Pánové L.Skružný a R.Míček předložili návrh na změnu ustanovení bodu 22.2 týkajícího se funkčního
období stávajících členů Exekutivy a členů Odvolací a kontrolní komise.
Bod 22.2 bude změněn následovně:
Stávající členové Exekutivy a prezident ČSH zůstávají ve svých funkcích do příští (volební) konference.
Funkční období členů Odvolací a kontrolní komise trvá po dobu do příští (volební) konference a
následujících čtyř let.
Hlasování o tomto pozměňovacím návrhu: 73 pro, 0 proti, 1 se zdržel; návrh byl přijat.
Pan Aleš Pospíšil předložil návrh nových stanov po zapracování schválené změny ke schválení.
Konference schválila nové stanovy ČSH v poměru hlasů 72 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Paní Liběna Šrámková krátce představila nově zřizovanou Odvolací a kontrolní komisi a vysvětlila
volební řád a způsob volby členů OKK.
Konference projednala a schválila volební řád členů Odvolací a kontrolní komise. Hlasování 74 pro,
0 proti, 0 se zdržel.

Pan Aleš Pospíšil seznámil konferenci s kandidáty do Odvolací a kontrolní komise.
Všichni přítomní kandidáti pp. J.Skácel, Fr.Fiedler, J.Krouský, J.Opava a L.Hübner a přítomné
kandidátky paní I.Sládková a E.Hacklová využili možnosti představení. Nepřítomní kandidáti byli
přestavení předsedkyní LPK paní Liběnou Šrámkovou.
Pro zahájení voleb Odvolací a kontrolní komise ČSH bylo přítomno 74 delegátů s hlasem
rozhodujícím.
V prvním kole volby členů Odvolací a kontrolní komise byli zvoleni tito kandidáti:
pan Josef Skácel
61 hlasů
paní Ivana Sládková
60 hlasů
paní Eva Hacklová
55 hlasů
pan Jiří Opava
51 hlasů
pan Zbyněk Voráč
40 hlasů
Nadpoloviční většiny hlasů nedosáhli a zvoleni nebyli:
pan Luboš Hübner
26 hlasů
pan František Fiedler
16 hlasů
pan Jan Krouský
11 hlasů
pan Jan Buřil
5 hlasů
Odvolací a kontrolní komise ČSH byla zvolena v počtu 5 členů a tím byla v souladu se schváleným
volebním řádem volba Odvolací a kontrolní komise ukončena.
Všichni členové Exekutivy přednesli zprávu o činnosti jim svěřených komisí za období 2013-2015.
Prezident ČSH přednesl zprávu o činnosti Exekutivy za období 2013 – 2015.

Všeobecná diskuze:
Pan V.Srba vyslovil podivení nad nesouladem informací poskytnutých prezidentem ČSH v rámci jeho
hodnocení a generálním sekretářem ve Zprávě o hospodaření. Dále upozornil na absenci
marketingového partnera.
Pan J.Krafka se vyslovil pro konání příští (volební) konference nejpozději do 28. 2. 2016. Dále navrhl
řešit odměnu předsedkyně LPK.
Prezident ČSH uznal problémy v komunikaci mezi Exekutivou a sekretariátem, případně členy hnutí a
znovu podpořil termín konání voleb v nejbližším možném termínu.
Pan R.Míček konstatoval, že dřívější termín voleb, než je navrhován, tzn. do 28. 2. 2016 by nebyl
vhodný. Dále přednesl svůj názor, že stávající způsob volby se neukázal jako vhodný a navrhuje volit
prezidenta, pět členů Exekutivy na předem dané odborné komise a další 2-3 členy, které navrhne
prezident (prostřednictvím oddílů).
Pan J.Deml podpořil termín konání konference – volební v termínu do 28. 2. 2016 s ohledem na
nezbytné kroky, které je potřeba podniknout (výběr kandidátů, stanovení způsobu volby, schvalování
kandidátů krajskými konferencemi atd.).
Pan J.Trumpeš nepovažuje za vhodné bezmezně kritizovat dobrovolné funkcionáře, protože lidí, kteří
chtějí pro ostatní dělat něco zadarmo, není příliš.
Pan P.Bochnia podporuje termín voleb ve výše navrhovaném termínu. Nefunguje komunikace.
Nesouhlasí se systémem soutěží, nepovažuje je za stabilizované. Neměla by se zastavit práce na
přípravě soutěží.
Pánové Zd.Tůma a Zd.Materna nesouhlasí se stávajícím systémem soutěží. Požadují zařazení všech
družstev do soutěží řízených ČSH.

Pan P.Jaroň také navrhuje, aby do soutěží ČSH byla zařazena všechna družstva, která se přihlásí. Dále
se mu nelíbí vzdělávací poplatek pro rozhodčí, kteří se nezúčastní semináře rozhodčích.
Pan P.Novák vysvětlil dva možné směry řízení soutěží: ČSH řídí pouze soutěže ve vztahu
k vrcholovému sportu nebo přijmout do soutěží všechna družstva, která se přihlásí. Rozhodnutí musí
přijít z celého hnutí.
Pan J.Kalous se dotázal na podporu nově se tvořících oddílů. Má problémy se získáváním licencí
trenérů. Vysvětlil pan Barda spolu s příslibem pomoci.
Pan A.Levíček napadá neochotu k vytvoření dvou druhých lig mladšího dorostu na Moravě.
Pan R.Jaroň podporuje názor pana Kalouse z Bohumína na zvážení možnosti podpory nových klubů,
především materiální.
Konference ukládá Exekutivě, aby vyřešila v termínu do konce roku 2015 problémy s ekonomickým
softwarem Xaverius bez ohledu na to, zda již je odepsán či nikoliv.
Konference ukládá Exekutivě stanovit do 30 dnů termín konference, která nebude svolána
v termínu pozdějším než 28. 2. 2016.
Konference ukládá prezidentu ČSH, aby do 30 dnů svolal jednání rady, která v souladu s novými
stanovami zvolí svého předsedu.
Celé usnesení konference ČSH bylo schváleno následujícím poměrem hlasů: 74 pro, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.

Zapsal: Petr Novák

