
Zápis z jednání valné 
hromady ČKSOI 

datum: 07. 12. 2021 

místo: Hotel Courtyard Prague City by Marriott 

přítomni: dle prezenční listiny 

zapsala: Kateřina Tomková 

 

1) Úvod, zahájení 

Filip Šuman, předseda ČKSOI, zahájil valnou hromadu, přivítal přítomné členy Českého klubu 

sportovních svazů, organizací a institucí (dále jen ČKSOI), předsednictvo ČKSOI a hosty. 

Dle prezenční listiny bylo po celou dobu jednání valné hromady přítomno 24 delegátů ze svazů, 

organizací a institucí.  

Proběhlo hlasování o programu VH s výsledkem 24 pro. 

Do mandátové komise byli navrženi: Ivan Matějů, Milan Schwarz a František Nejedlo. Hlasování o 

mandátové komisi proběhlo s výsledkem: 22 pro, 2 se zdrželi. Mandátová komise byla schválena. 

Do volební komise byli navrženi: Viktor Novotný, Jaroslav Hynek, Martina Marešová. Hlasování o 

volební komisi proběhlo s výsledkem 23 pro, 1 se zdržel. Volební komise byla schválena. 

 

2) Aktuální informace předsedy ČOV  

 

V úvodu vystoupil předseda ČOV Jiří Kejval. Ve svém vystoupením se zabýval zejména tématy 

pandemie Covid-19 a jejími dopady na sport, státní financování sportu, pozice sportu v ČR zejména 

s ohledem na výsledky voleb do poslanecké sněmovny, OH v Tokiu a blížící se OH v Pekingu, Světové 

hry 2022 a další aktivity ČOV.  

 

3) Aktuální informace předsedy ČKSOI  

 

Vystoupil předseda ČKSOI, který zrekapituloval vývoj a aktivity složky v novém volebním období, 

dalšími tématy byly: pozice složky ČKSOI v rámci ČOV, zřízení dvou hlavních komisí ČOV pro členy 

ČKSOI, komise sportu pro všechny a komise neolympijských sportů, téma přijímání nových členů, 

podpora neolympijských sportů, jednání s Národní agenturou pro sport, semináře pro neolympijské 

sporty, zapojení členů ČKSOI do projektů a aktivit ČOV. Filip Šuman na závěr poděkoval za spolupráci 

všem členům složky ČKSOI. 

 

4) Zapojení členů ČKSOI do projektů ČOV  

Jedním z hlavních projektů ČOV do kterého jsou úspěšně zapojeni členové ČKSOI je Olympijský festival. 

Manažerka projektu Olympijský festival Naďa Černá popsala průběh projektu a zapojení jednotlivých 

členů ČOV. Naďa Černá poděkovala, že jsou členové ČKSOI součástí projektu a dále předala aktuální 

informace k zimní edici Beijing 2022, která se chystá. Především kvůli covidu se projekt bude pohybovat 

zejména ve vnějších prostorách.  

 



5) Světové hry Birmingham 2022  

 

Filip Šuman informoval přítomné, že se před valnou hromadou konal seminář ke Světovým hrám pro 

již potvrzené a potenciální zúčastněné sporty. Průběh semináře byl velice pozitivní, Martin Doktor 

předal svazům po svém návratu z plánovaného dějiště aktuální informace a zodpověděl dotazy. Martin 

Doktor je přesvědčen, že město k tomuto sportovnímu svátku přistoupí ve velkém. Na programu je 34 

sportů a mezi nimi i řada členů složky ČKSOI. 

 

6) Doplňující volba 1 zástupce ČKSOI do pléna ČOV  

 

Proběhla doplňující volba zástupce ČKSOI v Plénu na uvolněné místo vzhledem k tomu, že Taneční 

sport se stal olympijským sportem.  

Před volbou předseda mandátové komise Ivan Matějů sdělil, že z 39 pozvaných členů složky ČKSOI je 

účastno 24. Valná hromada byla prohlášena za usnášeníschopnou. Nadpoloviční většina je tedy 13 

hlasů. 

Předseda volební komise Viktor Novotný dal hlasovat o připuštění kandidatury Lenky Kovářové, jejíž 

kandidátní formulář přišel po oficiálním termínu kandidatur. Valná hromada schválila kandidaturu 

Lenky Kovářové v poměru: 14 pro, 7 proti, 3 se zdrželi. 

 

Doplňující volba na funkci zástupce ČKSOI v plénu ČOV: 

Do volby tedy vstoupili 4 kandidáti: 

Lenka KOVÁŘOVÁ, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
Jindřich STÁDNÍK, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR.  
Karel VOPIČKA, Česká kuželkářská a bowlingová federace.  
Gabriel WAAGE, Česká softballová asociace. 

V tajné volbě bylo z 24 vydaných volebních lístků odevzdáno 24, všechny platné. Výsledek volby byl 

následující:  

Pro Lenku Kovářovou: 3 hlasy, 

pro Jindřicha Stádníka: 1 hlas, 

pro Karla Vopičku: 1 hlas, 

pro Gabriela Waageho: 19 hlasů. 

 

Na funkci zástupce ČKSOI v plénu ČOV byl ke stávajícím 13 zástupcům zvolen Gabriel Waage. 

 

Proběhlo hlasování VH ČKSOI o usnesení „Valná hromada ČKSOI zvolila zástupcem složky v Plénu ČOV 

pana Gabriela Waageho“. 

V následném hlasování hlasovali přítomní: 24 pro. 

 

 

 

 



7) Různé, diskuze  

 
V následné diskuzi vystoupili: 

Hana Moučková, Česká obec sokolská – k tématu sport dětí a mládeže. 

Marie Bulíčková, Společnost tělovýchovného lékařství – k tématu posudků a sportovních prohlídek. 

Gabriel Waage, Česká softballová asociace – k tématu fungování složky ČKSOI a svému zvolení. 

Jan Bloudek, Český horolezecký svaz – k tématu financování. 

Viktor Novotný, Šachový svaz České republiky – k tématu stanovy a fungování složky ČKSOI. 

Karel Poupě, Česká lakrosová unie – k tématu stanovy. 

Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru – k tématu stanovy. 

 

Proběhlo hlasování VH ČKSOI o usnesení „Valná hromada ČKSOI doporučuje členům složky ČKSOI při 
diskuzích o novele stanov prosazovat, aby složka ČKSOI zůstala zachována“. 
 

V následném hlasování hlasovali přítomní: 23 pro, jeden se zdržel. 

 

8) Závěr 

Filip Šuman na závěr všem poděkoval za účast a ukončil VH ČKSOI.  

 


