Zápis z Valné hromady Českého kubu olympioniků,
která se konala 14. 10. 2016
Místo konání: Praha, Masarykova kolej ČVUT
Začátek :
11:00 hodin
Přítomno:

144 řádných členů ČKO

Hosté:

Doc. PhDr. František Kolář, místopředseda ČOV pro olympizmus
JUDr. Alexander Károlyi, ombudsman ČOV
JUDr. Marcel Petrásek, člen poradního sboru ombudsmana ČOV
Mgr. Petr Graclík, generální sekretář ČOV

Schůzi řídil Pavel Benc.
1. Zahájení Olympijskou hymnou
V úvodu schůze předsedající přivítal přítomné a představil hosty.
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých členů ČKO.
2. Schválení programu jednání VH
Pracovní předsednictvo ve složení Pavel Benc, Ivan Satrapa, Oldřich Svojanovský
Program zasedání
- schváleno bez připomínek všemi hlasy.
3. Schválení Jednacího řádu
Jednací řád VH ČKO obdrželi všichni přítomní u prezence - schválen všemi hlasy.
4. Volba komisí mandátové, volební a návrhové
Mandátová komise: Bohumil Mudřík (předseda), Jindřich Mikulec, Vladimír Petříček
- zvolena všemi hlasy.
Volební komise:

Návrhová komise:

Dalibor Motejlek (předseda), Karel Bulan, Milan Jarý, Jan Jiráň,
Pavel Mikeš, Jiří Vyčichlo, Jindřich Zeman
- zvolena všemi hlasy.
Jan Brumovský (předseda), Ladislav Beneš, Jan Klapáč
- zvolena všemi hlasy.

5. Zpráva o činnosti a hospodaření ČKO za volební období 2013 - 2016
Zprávu o činnosti přednesl Oldřich Svojanovský, předseda ČKO.
ČKO má k dnešnímu dni 863 členů.
Činnost ČKO za uplynulé volební období a hodnotil jako úspěšnou. Zdůraznil, že ČKO stále
udržuje tradici výročních a společenských setkání všech členů, přebírá patronáty nad
memoriály olympijských medailistů i nad sportovními akcemi pro veřejnost.
Zapojil se do projektů ČOV, Sazka olympijský víceboj, Odznak všestrannosti olympijských
vítězů, Olympijský den, Česko sportuje a dalších aktivit.
Všech 6 regionálních klubů úspěšně rozvinulo svou činnost. Pořádají pravidelná setkání
svých členů a staly se součástí sportovního i společenského života v místě svého působení.
V sociální oblasti se ve spolupráci s Českým olympijským výborem podařilo zajistit finanční
prostředky na příspěvky na zdravotní péči pro bývalé olympioniky a odměny pro medailisty
starší 60 let, kteří jsou nejméně 24 měsíců členy ČKO. V regionech jsou založeny nadační
fondy, ze kterých se účelově přispívá olympionikům, kteří se dostali do tíživé existenční
situace. Závěrem poděkoval ČOV vedenému předsedou Jiřím Kejvalem za výbornou
spolupráci a podporu, ČKO.
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Zprávu o hospodaření přednesl Karel Engel
Klubové účetnictví je vedeno v účtárně ČOV. Každý příjem a výdaj, který se v běžném roce
realizuje fyzickým přijetím na účet nebo vydáním z účtu, se projeví ve skutečnosti v účetních
knihách a může být kdykoliv kontrolován. Předsednictvo ČKO všechny výdaje projednávalo a
schvalovalo. Každý rok byly přidělené prostředky rozděleny mezi jednotlivé regiony podle
počtu členů a každý region si s přidělenými prostředky hospodařil sám. Účetně se vše
jednotně zpracovávalo v účtárně ČOV. Navíc Předsednictvo ČKO provádělo měsíčně kontrolu
svého hospodaření a hospodaření zřízených regionálních organizací. Svěřené prostředky byly
využívány především na podporu regionálních organizací, vzpomínkových memoriálů na
význačné členy ČKO, propagaci (odznaky, trička, skleničky atp.), cestovné, ubytování,
reprezentaci (to jsou např. náklady na pravidelná setkávání členů klubu), komunikační
prostředky, prostě na klubovou činnost.
6. Zpráva Mandátové komise
Předseda mandátové komise Bohumil Mudřík informoval, že z 863 pozvaných řádných členů
ČKO je přítomno 144.
Nadpoloviční většina přítomných je 73.
7. Projednání a schválení volebního řádu včetně návrhu kandidátky
Volební řád obdrželi všichni přítomní u prezence.
Předseda volební komise D. Motejlek podal vysvětlení k volebnímu řádu a poučil přítomné o
průběhu voleb.
- volební řád byl schválen bez připomínek všemi hlasy.
Volební lístek do předsednictva ČKO, který obdrželi všichni u prezence, obsahoval jména 21
kandidátů, kteří se přihlásili ve stanoveném termínu do 25. září 2016.
Z důvodu nepřítomnosti na VH ČKO byl dle volebního řádu vyškrtnut Martin Lébl.
8. Rozprava ke všem bodům programu
K programu zasedání nebyly žádné připomínky.
9. Volby do P-ČKO
Volilo se 15 členů z 20 kandidátů. Volby proběhly ve 2 kolech.
10. Vyhlášení výsledků voleb
Přednesl předseda volební komise Dalibor Motejlek
V 1. kole volilo 144 řádných členů ČKO, 2 hlasy byly neplatné.
Ke zvolení do P-ČKO bylo potřebné získat nadpoloviční většinu – tj. minimálně 73 hlasů.
Potřebným počtem hlasů bylo zvoleno13 z 19 kandidátů:
počet hlasů
Imrich BUGÁR
131
Jiří DALER
131
Jiří ČTVRTEČKA
129
Martin DOKTOR
128
Jiří ADAM
126
Tomáš DVOŘÁK
126
Oldřich SVOJANOVSKÝ
126
Ivan SATRAPA
123
Pavel BENC
120
František POSPÍŠIL
115
Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ
112
Karel ENGEL
106
Václav CHALUPA
106
Aleš DEPTA
75
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nadpoloviční většinu hlasů v 1. kole nezískali
Jan Kůrka
72
Pavel Svojanovský
61
Václav Korunka
60
Helena Suková
60
Antonín Procházka
48
Josef Doktor
33
Vladimír Jarý
32
Ve 2. kole volilo 144 řádných členů, všechny hlasy byly platné
Volili se 1 člen P-ČKO, dle nejvyššího počtu obdržených hlasů.
Zvolen byl
Pavel SVOJANOVSKÝ

počtem hlasů:
39

další v pořadí ve 2. kole
Jan Kůrka
Václav Korunka
Antonín Procházka
Helena Suková
Josef Doktor
Vladimír Jarý

počet hlasů:
34
27
20
17
5
2

11. Návrh usnesení
Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Brumovský.
Usnesení bylo valnou hromadou ČKO schváleno bez připomínek všemi hlasy.
12. Závěr
Nově zvolené předsednictvo ČKO se sejde na své první schůzi ihned po skončení VH ČKO
14. 10. 2016.
Na programu bude volba předsedy, 4 místopředsedů ČKO a 5 delegátů do Pléna ČOV.
Pavel Benc poděkoval přítomným za účast a pozval je na neformální společenské setkání
v prostorách Masarykovy koleje.
Zapsala: H. Jelínková
Schválil: P. Benc
Veškeré písemné materiály z VH ČKO 2016 budou archivovány v sekretariátu ČOV.
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