
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSPA 
Datum:  10.12. 2019 

Čas:  16:00 – 18:30 h 

Místo:  hotel Botanique, Sokolovská 11, Praha 8 

Pozváni: všichni členové 

Přítomni: 75 členů z 316 členů – viz prezenční listiny 

Bod programu Obsah 

Začátek Předseda výboru ČSpA přivítal přítomné a zahájil jednání VH, představil program jednání: 

• Pověření řízení valné hromady 

• Členská základna a orgány 

• Činnost a plnění strategie v roce 2019 

• Rozpočet a skutečnost 2019 

• Akční plán na rok 2020 

• Rozpočet 2020 

• Zpráva revizní komise 

• Hlasování o zprávách 

• Volby 

• CERA 

• CPD 

Pověření řízení 
valné 

hromady 

Návrh pověřit současného předsedu výboru ČSpA (Jana Švába) řízením valné hromady po 

celou dobu svého zasedání. 

Výsledek hlasování: (64-64-0-0) 

Návrh byl přijat. 

Činnost za rok 
2019 

Předseda výboru ČSpA poděkoval dobrovolníkům za jejich činnost a reprezentaci profese. 

Předseda výboru ČSpA a členové výboru ČSpA představili činnost spolku v roce 2019, 

včetně oslav 100 let. Dagmar Slavíková vystoupila s příspěvkem o knize ke 100 letům. 

Představeno Actuview, kódy budou distribuovány. 

Hospodaření 

2019 

ČSpA hospodařila s deficitem, primárně z důvodu oslavy výročí 100 let. ČSpA se stala 

plátcem DPH z důvodu překročení obratu 1 mil. Kč v rámci 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Priority a 

rozpočet 2020 

Představeno doporučení současného výboru pro činnost v následujícím roce. 

Rozpočet pro rok 2020 je navrhován jako vyrovnaný. 

Zpráva revizní 
komise 

Revizní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2019 (k datu uzávěrky 30. 11. 2019) a 

neshledala v něm žádné závady. Rovněž návrh rozpočtu pro rok 2020 považuje Revizní 

komise za přiměřený a odpovídající realitě. 

Revizní komise konstatuje, že ČSpA plní svůj účel a neshledala v této oblasti žádné závady. 

Zpráva revizní komise je přílohou tohoto zápisu. 
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Bod programu Obsah 

Postup 
hlasování 

Návrh hlasovat o všech zprávách najednou. 

Výsledek hlasování: (72-72-0-0) 

Návrh byl přijat. 

Hlasování o 
zprávách 

Navrženo hlasování o všech zprávách najednou. 

• Přijetí zprávy o činnost za rok 2019 

• Schválení hospodaření v roce 2019 

• Schválení rozpočtu na rok 2020 

• Schválení zprávy revizní komise 

Výsledek hlasování: (72-72-0-0) 

Návrh byl přijat. 

Volby Proběhlo představení kandidátů do výboru a do revizní komise. 

Volby do 
volební komise 

Výsledek hlasování: (72-70-0-2) 

Volební komise byla zvolena ve složení: Petr Jedlička, Vít Šroller 

Volby do 

výboru 

Výsledek hlasování (72 přítomných): 

• Petr Bohumský (65) 

• Martin Branda (65) 

• Aleš Král (70) 

• Zdeněk Roubal (70) 

• Miroslav Šimurda (70) 

• Monika Šťástková (69) 

• Jan Šváb (70) 

• Kateřina Vlčková (68) 

• Kamil Žák (69) 

Všechny hlasy jsou platné. 

Výbor byl zvolen ve složení: Petr Bohumský, Martin Branda, Aleš Král, Zdeněk 

Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Šťástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák. 

Volby do 

revizní komise 

Výsledek hlasování (72 přítomných): 

• Jan Kořistka (71) 

• David Sviták (68) 

• Vladimíra Unzeitigová (70) 

Všechny hlasy jsou platné. 

Revizní komise byla zvolena ve složení: Jan Kořistka, David Sviták, Vladimíra 

Unzeitigová. 
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Bod programu Obsah 

CERA Proběhlo představení záměru ČSpA vstoupit do CERA a změny příslušných dokumentů. 

Rozprava: způsob získání a udělování CERA 

 

Návrh rozdělit hlasování o změně stanov na CERA a technické změny: 

Výsledek hlasování: (74-26-47-1) 

Návrh nebyl přijat. 

CPD Proběhlo představení návrhu úpravy pravidel CPD a pozměňovacích návrhů. 

Rozprava: způsob naplnění požadavků CPD 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 1: 

Výsledek hlasování: (64-22-28-14) 

Pozměňovací návrh č.1 nebyl přijat. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 2: 

Výsledek hlasování: (64-20-XX-XX) – dále nehlasováno, návrh nemůže získat nadpoloviční 

většinu 

Pozměňovací návrh č.2 nebyl přijat. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 3: 

Výsledek hlasování: (64-64-0-0) 

Pozměňovací návrh č.3 byl přijat. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 4a: 

Výsledek hlasování: (64-1-XX-XX) – dále nehlasováno, návrh nemůže získat nadpoloviční 

většinu 

Pozměňovací návrh č.4a nebyl přijat. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 4b: 

Výsledek hlasování: (64-59-1-4) 

Pozměňovací návrh č.4b byl přijat. 



  

4 

Bod programu Obsah 

Hlasování Hlasování o změně stanov: 

Výsledek hlasování: (64-59-1-4) 

V okamžiku hlasování není valná hromada usnášeníschopná ke změně stanov, 

vyhlášeno elektronické hlasování. 

 

Hlasování o Pravidlech a podmínkách k vydání CERA osvědčení: 

Výsledek hlasování: (64-47-2-15) 

V okamžiku hlasování není valná hromada usnášeníschopná ke změně stanov, 

vyhlášeno elektronické hlasování. 

 

Hlasování o pravidlech CPD ve znění dříve hlasovaných pozměňovacích návrhů: 

Výsledek hlasování: (64-42-11-11) 

V okamžiku hlasování není valná hromada usnášeníschopná, vyhlášeno elektronické 

hlasování. 

Ukončení 

valné 

hromady 

Jan Šváb všem poděkoval a ukončil valnou hromadu. 

informace, úkol, rozhodnutí 

Hlasování: (přítomno-pro-proti-zdržel) 

Přílohy: prezentace bodů valné hromady, prezenční listina, zpráva revizní komise, návrh změny stanov, 

návrh pravidel a podmínek k vydání CERA osvědčení, návrh změny pravidel CPD 

Zapsal: Kamil Žák, 10.12. 2019 


