Zápis ze 13. valné hromady ČSST
konané dne 25. března 2017
ve Sportovním centru
v Nymburce
Zahájení:

Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:10 zahájil valnou hromadu a
přivítal přítomné delegáty a hosty.

Program:

Proběhlo hlasování o návrhu programu valné hromady navrženého Výkonným
výborem ČSST. Program byl jednomyslně schválen.

Řízení jednání:

V souladu s navrženým jednacím řádem byl řízením jednání pověřen
předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik.

Schválení
jednacího řádu:

Předložený jednací řád valné hromady ČSST konané dne 25. března 2017 byl
delegáty jednomyslně schválen.

Volba pracovního
předsednictva:

Volba mandátové
komise:

Volba návrhové
komise:

Do pracovního předsednictva byli jednomyslně zvoleni:
Tomáš Šárik - předsedající
Miroslav Vacek - člen
Milan Špingl - člen
Do mandátové komise byli jednomyslně zvoleni:
Stanislav Krček – předseda komise
Miroslav Cunda - člen
Lenka Matějovská - člen
Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni:
Bohuslav Bubník – předseda komise
Petr Slanička - člen
Dušan Švarcbach - člen

Následovala kontrola usnesení z minulé valné hromady, kterou provedl Milan
Kontrola
Špingl.
usnesení z minulé
VH:
1. Pokračovat v práci na zkvalitnění pořádání mistrovských soutěží –
Splněno, ale stále je co vylepšovat.
2. Pokračovat v získávání nových členů a. V roce 2015 splněno, došlo i k nárůstu členské základny
mládeže.
b. V roce 2016 došlo k propadu členské základny přibližně o
20%, jehož důvodem bylo patrně zavedení členských
příspěvků jednotlivců.
3. Pokračovat v podpoře talentované mládeže –
Splněno - pohárová soutěž ve Zbýšově, nadstandardní péče o mládež
na soutěžích jak národních, tak i mezinárodních, poskytování
metodické i finanční podpory a organizování soustředění mládeže.
4. Pokračovat v propagaci silového trojboje –
Částečně splněno, jsme si však vědomi rezerv v této oblasti. Snaha o
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spolupráci s televizními stanicemi a různými dalšími médii, pravidelná
aktualizace internetových stránek, Facebookový profil, pořádání
mezinárodních soutěží.
5. Jednat se sponzory –
Snaha ze strany svazu je, s výsledky je to horší. Máme celkem dva
sponzory - firmu Vision Nutrition, která podporuje reprezentanty
v podobě doplňků výživy a stavební firmu pana Jaroslava Dolečka,
která poskytla v roce 2016 svazu finanční podporu.
6. Pořádat mezinárodní soutěže –
Splněno - v letech 2015 a 2016 bylo v České republice uspořádáno
celkem 6 mezinárodních soutěží.

Zpráva o činnosti
ČSST:

Zprávu o činnosti ČSST přednesl předseda ČSST Miroslav Vacek. Ve své
zprávě shrnul nejdůležitější události uplynulého období, ke kterým patřila
hlavně volba členů VV a Kontrolní komise a schválení nových Stanov ČSST.
Informoval, že ČSST byl zapsán u Městského soudu v Praze jako zapsaný
spolek. Hovořil o přerozdělování finančních prostředků mezi aktivní oddíly a
sportovní kluby sdružené v ČSST, které probíhalo podle Klíče schváleného VV
ČSST. Zmínil i přerozdělování finančních prostředků z loterií poskytovaných
ČOV, které jsou určeny výhradně za účelem podpory mládeže. Informoval o
velmi často diskutovaném tématu na jednáních VV ČSST, kterým byla
ekonomika a hospodaření svazu včetně přípravy rozpočtu. K podpoře
pořadatelů mistrovských soutěží dodal, že ČSST hradí odměny rozhodčích a
zdravotnického dozoru spolu s jejich náklady na cestovné a ubytování,
pronájem sportoviště, transport náčiní, přispívá na odměny organizačních
pracovníků a nakladačů a zajišťuje nákup medailí a pohárů pro nejlepší
závodníky a družstva. Hovořil o funkci delegátů na soutěžích, kteří zajišťují
dohled nad jejich přípravou i průběhem, koordinují práci rozhodčích a
pomáhají s jejich vyúčtováním. Kladně hodnotil přístup pořadatelů k přípravě
a organizaci soutěží a poděkoval jim za obětavou a náročnou práci, díky které
rok od roku stoupá pořadatelská úroveň našich mistrovských soutěží. Doplnil,
že svaz na mistrovských soutěžích zajišťuje také služby IT a živé internetové
vysílání, které má značnou sledovanost a přibližuje naše sportovní odvětví
široké veřejnosti. Hovořil o práci předsedy STK ČSST, jehož úkolem je mimo
jiné sestavení kalendáře soutěží, příprava propozic na jednotlivé mistrovské
soutěže, nominace závodníků na národní mistrovské soutěže a evidence
výkonnostních tříd závodníků a národních rekordů. Dále zhodnotil práci
Reprezentační komise, která patří mezi nejvytíženější zejména v období
nominací na mezinárodní soutěže. Uvedl, že jejím úkolem je péče o
reprezentanty i po stránce sportovně – výkonnostní. Zdůraznil význam boje
proti dopingu ve sportu, který ČSST považuje za jeden ze svých prioritních
úkolů, a přešel k práci Disciplinární komise, která úzce spolupracuje
s Antidopingovým výborem ČR, s členy Reprezentační komise i se zástupci
sdružených subjektů. Hovořil i o dalším oboru její činnosti, kterým je
projednávání a řešení kázeňských přestupků. Dále seznámil delegáty
s mezinárodními aktivitami svazu. Tou nejúspěšnější je pořádání
mezinárodních soutěží, kdy v uplynulých 2 letech ČSST uspořádal celkem pět
evropských a jeden světový šampionát. Uvedl, že všechny tyto soutěže
proběhly na vysoké pořadatelské úrovni hlavně díky sehranému
organizačnímu týmu s bohatými zkušenostmi s pořádáním mezinárodních
soutěží. Informoval, že od letošního roku skončila spolupráce se
spolupořádající agenturou a ČSST bude mezinárodní soutěže pořádat sám ve
vlastní režii. K hlavním výhodám pořádání mezinárodních soutěží uvedl, že je
umožněn start maximálnímu počtu českých reprezentantů s minimálními
náklady. Zmínil i oblast propagace, informovanosti a komunikace. Za
nejspolehlivější a nejmodernější zdroj informací označil svazové webové
stránky a svazový Facebook. Kladně hodnotil znalosti pravidel a Soutěžního
řádu většiny rozhodčích a vyškolení nových rozhodčích, kteří dosahují v praxi
vynikajících výsledků a plnohodnotně se zařadili do kolektivu ostatních
rozhodčích ČSST. Na závěr svého vystoupení seznámil delegáty s činností VV
ČSST jako celku a zhodnotil ji, poděkoval představitelům, trenérům i
ostatním členům oddílů a klubů za skvělou spolupráci a vyslovil přání, aby
tato spolupráce pokračovala i nadále.
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Zpráva
místopředsedy
VV:

Tomáš Šárik předal slovo místopředsedovi VV Stanislavu Krčkovi, který
poděkoval vybraným aktivním moravským oddílům, a negativně zhodnotil
přístup závodníků, kdy na soutěž místo nominovaných 80 závodníků dorazilo
pouze 30 z nich, když zjistili, že nemají šanci na medailové umístění.

Zpráva
Reprezentační
komise:

Následovala zpráva předsedy Reprezentační komise Milana Špingla, který
přítomným sdělil, že zavedený systém nominací na mezinárodní soutěže
funguje dobře, všichni závodníci se správně hlásí trenérům jednotlivých
věkových kategorií. Dále informoval, že od roku 2016 se musí spolu
s nominací závodníka zasílat i jeho profil s fotografií z důvodu streamingu.
Proto poděkoval Jiřímu Práškovi za pomoc s přípravou těchto profilů a dodal,
že v současné době je k dispozici databáze téměř všech závodníků. Sdělil, že
pro nové závodníky bude vytvořen nový formulář pro přihlášení na
mezinárodní závody, který bude umístěn na webových stránkách svazu.
Kladně zhodnotil situaci v reprezentaci, kdy došlo k nárůstu počtu
reprezentantů v juniorských kategoriích v divizi RAW a zlepšila se i situace
v reprezentaci open. Všem závodníkům kategorie masters, která je jako vždy
nejpočetnější, poděkoval, protože se účastní závodů v hojném počtu i přesto,
že si veškeré náklady spojené se startem na soutěžích musí hradit sami. Tito
závodníci dosahují skvělých výsledků a vozí ze soutěží nejvíce medailí.
Seznámil přítomné s reprezentanty kategorie open a vyjmenoval úspěchy
našich závodníků na jednotlivých mezinárodních soutěžích. Informoval o
uskutečněných soustředěních talentované mládeže a reprezentace, na které
má pozitivní ohlasy z řad účastníků a dodal, že doufá, že podobná
soustředění budou probíhat i nadále. V souvislosti s pořádáním soustředění
poděkoval za pomoc s jejich přípravou Ondřeji Houžvičkovi a Jiřímu Práškovi.
Sdělil, že tento rok proběhne školení trenérů 3. třídy, aby se zvýšila
informovanost a odborná způsobilost všech, kteří v oddílech pracují se
závodníky, zejména s mládeží. Závěrem své zprávy poděkoval Petru
Slaničkovi, který odvádí skvělou práci jako trenér na mezinárodních
soutěžích, a Ondřeji Houžvičkovi, který se stará o mládež.

Zpráva Komise
mládeže,
metodiky a
medializace:

Předseda Komise mládeže, metodiky a medializace Jiří Prášek ve své zprávě
seznámil delegáty s výsledky talentované mládeže na mezinárodních
soutěžích konaných v letech 2015 a 2016. Doplnil, že na všech mezinárodních
závodech byl vždy přítomen zástupce svazu - buďto on osobně nebo trenér
státní reprezentace mládeže Ondřej Houžvička nebo trenér státní
reprezentace dospělých Petr Slanička. V případě Univerziády to byl Zdeněk
Tuháček. Dále zhodnotil situaci v oblasti národní, kde stále stoupá počet
mládežnických závodníků, kteří se účastní závodů konaných ČSST. Dodal, že
doufá, že tento trend bude pokračovat a současní dorostenci se budou
účastnit závodů i v juniorském věku. Vyjmenoval oddíly, které měly na
národních soutěžích největší zastoupení z řad mládeže. Za oblast metodiky
hovořil o dvou soustředěních talentované mládeže, které se uskutečnily na
základě pověření VV a kterých se zúčastnilo 20 závodníků. Informoval
delegáty o průběhu školení a vyjmenoval, na co bylo konkrétně zaměřeno. Za
oblast medializace hovořil o aktivitě na sociální síti Facebook. Řekl také, že by
byl rád, kdyby byl vytvořen nový svazový web, který v současné době
spravuje Tomáš Poles, protože jeho současnou podobu vnímá jako slabinu
ČSST. V závěru své zprávy ještě informoval o internetové aplikaci, kterou
vypracoval Zdeněk Tuháček a prostřednictvím které bude od příštího roku
pravděpodobně vykazována členská základna jednotlivých oddílů.

Zpráva Komise
rozhodčích:

Předseda Komise rozhodčích Ivan Karpíšek přednesl zprávu Komise
rozhodčích, v níž seznámil delegáty s celkovým počtem rozhodčích a jejich
kvalifikací. Informoval, že kvalifikace rozhodčích byla upravena podle pravidel
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IPF, stejně tak byl upraven i Soutěžní řád ČSST. Dodal, že o všech změnách
pravidel jsou rozhodčí informování na webových stránkách svazu. Doplnil, že
tam je uvedena i specifikace osobního vybavení na soutěže bez podpůrného
vybavení. Vyzval přítomné delegáty, pokud vědí o někom, kdo by měl zájem
o rozhodování, aby se přihlásil na zkoušky rozhodčích 2. třídy. Bylo by tím
zajištěno pokrytí základních soutěží i v případě nemoci nebo nedostupnosti
některých rozhodčích. Na závěr poděkoval všem rozhodčím za jejich práci.

Zpráva
Disciplinární
komise:

Zpráva o
hospodaření
ČSST:

Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik ve své zprávě seznámil delegáty
s případy, které komise musela v uplynulých 2 letech řešit. Jednalo se o 3
případy porušení soutěžního a disciplinárního řádu, které byly vyřešeny
písemným napomenutím. Informoval o celkových počtech odběrů v letech
2015 a 2016, které se uskutečnily na soutěžích i mimo ně s tím, že žádný
test nebyl pozitivní. Hovořil o práci komise na poli osvěty, kdy ve spolupráci
s Komisí mládeže, metodiky a medializace vytvořili kampaň – say no to
doping. Vysvětlil, že se jednalo o vizitky konkrétních reprezentantů ve spojení
s heslem WADA v zelené barvě. Ke kampani se posléze připojili i další řadoví
závodníci. Dalším počinem byla přednáška s antidopingovou problematikou
na soustředění talentované mládeže, kde se rozdávaly i materiály od
Antidopingového výboru ČR. V závěru své zprávy informoval o jednom
případu porušení antidopingových pravidel, který komise řešila na začátku
roku 2017 a za který padl čtyřletý trest zákazu činnosti.

Zprávu o hospodaření Českého svazu silového trojboje, z.s za uplynulé
období přednesl předseda svazu Miroslav Vacek. Za oblast příjmů hovořil o
nejdůležitějším programu, kterým je Program V – činnost sportovních svazů.
Řekl, že při případném přerozdělování finančních prostředků budou zcela jistě
zvýhodněny oddíly, které plní své členské povinnosti tj. vykázaly členskou
základnu a řádně zaplatily členské příspěvky. K vlastní hospodářské činnosti
uvedl, že příjmy z prodeje reklamních a marketingových práv již svaz mít
nebude. Zůstanou tak příjmy za členské příspěvky subjektů sdružených v
ČSST a platby za vystavené závodnické licence. K přehledu hlavních nákladů
řekl, že se jedná zejména o náklady na národní mistrovské soutěže pořádané
svazem a náklady na státní reprezentaci ČR. Seznámil delegáty s výsledky
hospodaření po odpisech hmotného investičního majetku v uplynulých dvou
letech, náklady a výnosy a zůstatky na běžném a loterijním účtu. Celá zpráva
o hospodaření ČSST byla doplněna projekcí, v rámci které mohli delegáti
sledovat jednotlivé přehledy.

Zpráva Kontrolní
komise:

Následovala zpráva Hany Takáčové, předsedkyně Kontrolní komise, o
kontrole hospodaření ČSST. Popsala v ní kontroly provedené v letech 2015 a
2016, ve kterých komise neshledala žádné závažné nedostatky. Podrobněji
hovořila o kontrole několika vybraných dokladů a faktur a o kontrole dotací,
které byly oddílům vyplaceny. Na závěr shrnula, že kontrolované doklady
obsahovaly veškeré náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví a jejich
uspořádání bylo logické a pečlivé, a doporučila VH účetní uzávěrku za rok
2015 a 2016 ke schválení.

Projednání
obsahových
materiálů:

Tomáš Šárik přítomné delegáty informoval, že v souvislosti s novelizací
legislativy WADA, resp. ADV ČR je třeba vzít tuto legislativu na vědomí a řídit
se jí. Dále delegáty vyzval k předložení případných návrhů k úpravám
Soutěžního řádu ČSST, který byl sdruženým subjektům zaslán v elektronické
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podobě k připomínkování, a jelikož nikdo žádný návrh nepředložil, dal o něm
hlasovat. Předložený Soutěžní řád ČSST byl v nezměněné podobě
jednomyslně přijat.

Diskuse:

Miroslav Vacek: Sdělil, že svaz nechal vyrobit nové reprezentační soupravy,
které je možné si zakoupit. Nárok na ně mají reprezentanti a jejich doprovod.
Byly vystaveny na ukázku.
Václav Stuchlík: Zeptal se na termín konání soutěže, které je pořadatelem.
Miroslav Vacek: Seznámil přítomné delegáty s kalendářem soutěží na rok
2017 a 2018 s tím, že od roku 2018 se budou všechny mistrovské soutěže
bez podpůrného vybavení (RAW) konat na podzim a všechny soutěže
s vybavením se uskuteční na začátku roku. Jako důvod zredukování soutěží
s podpůrným vybavením na 2 oblasti uvedl, že o tyto soutěže nebyl mezi
závodníky takový zájem. Nejnižší soutěží s podpůrným vybavením tak bude
oblastní mistrovství Čech a oblastní mistrovství Moravy, které budou zároveň
postupovými soutěžemi na mistrovství ČR. Dále budou zavedeny základní
postupové soutěže pro dorostence a juniory v kategorii RAW a soutěže
družstev se posunou do první poloviny roku na začátek června. Sdělil, že od
nového členění kalendáře soutěží si svaz slibuje vyšší účast závodníků na
soutěžích s vybavením. Na závěr uvedl, že nový kalendář soutěží bude
v brzké době zveřejněn na webových stránkách svazu.
Ivan Karpíšek: Vysvětlil sladění Soutěžního řádu Českého svazu silového
trojboje z.s. s pravidly IPF v článku 16, kdy zkoušky na rozhodčího 1. třídy si
lze udělat již po dvou letech a zkrácení termínu nominace rozhodčích z 60 na
30 dní.
Petr Slanička: Informoval delegáty o nominaci Davida Lupače na Světové hry,
které se uskuteční v termínu od 20. do 30.7.2017 ve Wroclawi v Polsku.
Tomáš Šárik je náhradník. Vyzval přítomné ať zváží výlet a přijedou podpořit
našeho závodníka.
Jan Šrámek: Zeptal se na možnost snížit roční členský příspěvek za oddíl
podle počtu závodníků.
Jiří Horník: Otevřel otázku slučování váhových kategorií.
Miroslav Vacek: Uvedl, že v minulosti nebylo možné získat titul mistra ČR,
pokud byl závodník v kategorii sám, což bylo nespravedlivé, a proto to bylo
zrušeno.
Milan Špingl: Řekl, že je jednoznačně pro slučování váhových kategorií a
nechce na stupních vítězů jednoho závodníka. Vyhlašování výsledků s větším
počtem závodníků v kategorii je důstojnější, vypadá lépe a ve sloučení
sousedících váhových kategorií nevidí problém. Jedná se pak dle jeho názoru
o soutěž a ne o sbírání zlatých medailí.
Jiří Psota: Uvedl, že slyšel od více závodníků, že se jim slučování váhových
kategorií nelíbí a příště již na závody raději nepřijedou. Sám se slučováním
váhových kategorií také nesouhlasí a nelíbí se mu, že závodník může ve
sloučené kategorii skončit druhý, i když ve své hmotnostní kategorii pokoří
národní rekord. Zároveň dodal, že laická veřejnost neví, co jsou to wilksovy
body.
Petr Gracias: Uvedl, že pokud se ho někdo zeptá, co je to hodnocení podle
wilksových bodů, tak mu to jednoduše vysvětlí.
Miroslav Vacek: Řekl, že dotaz na slučování váhových kategorií čekal. Nejvíc
slučování vadí závodníkům kategorie masters. O sloučení váhových kategorií
na závodech rozhoduje delegát po dohodě s pořadatelem soutěže. Slíbil, že
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se VV bude touto otázkou na příští schůzi zabývat.
Milan Špingl: Doplnil, že když soutěžil sám v kategorii, tak se mu to nelíbilo.
Dále řekl, že pokud se jedná o sloučenou kategorii, hlasatel to při vyhlašování
výsledků sdělí, vyhlásí např. 2. místo a dodá, že šlo o rekord v dané
hmotnostní kategorii, ale že vítěz byl ve sloučené kategorii po přepočtení na
wilksovy body lepší.
Petr Slanička: Dodal, že na webových stránkách powerlifter.cz jsou všechny
rekordy ve výsledkových listinách uvedeny.
Hana Takáčová: Uvedla, že na MS v benčpresu je přihlášená ve své kategorii
sama a okamžitě by slučovala, aby mohla s někým závodit.
Jana Špinglová: Řekla, že sport je dle jejího názoru o porovnávání výsledků a
za 6 let, co závodila, i když udělala rekord, netěšil ji, když neměla soupeře.
Petr Gracias: Zeptal se, kdy může očekávat dotace od svazu.
Miroslav Vacek: Odpověděl, že pokud budou dotace svazem poskytovány,
budou uvolněny pravděpodobně v červenci.
Jan Šrámek: Řekl, že slyšel, že na závodech v Chodově nemohla závodit
závodnice s vyšší tělesnou hmotností, protože byla přihlášena v nižší váhové
kategorii a uvedl, že je to škoda, když tam vážila cestu.
Miroslav Vacek: Sdělil Janu Šrámkovi, že v záležitosti uvedené závodnice bylo
rozhodnuto v souladu s pravidly silového trojboje a že není možné dělat
jakékoli výjimky.
Antonín Soušek: V souvislosti se slučováním kategorií upřesnil, že dorostenku
s juniorkou sloučit nelze, protože slučování věkových kategorií není možné.
Martin Turek: Zeptal se, jak je možné, že se seznamy přihlášených závodníků
na závody mění ještě ve středu, když v propozicích je uvedeno, že přihlášky
musí být zaslány do pondělní půlnoci, a v úterý by tedy měla být finální
nominace zveřejněna na webu powerlifter.cz.
Milan Špingl: Odpověděl, že přihlášky se zasílají postupně na etapy, a když
někdo přihlášku zašle v pondělí ve 23:55, tak na internetu se skutečně může
objevit až ve středu. Musí se totiž ještě přeposlat správci webových stránek a
než ji on zpracuje, nějaký čas to trvá. Stejně tak se může stát, že v úterý
závodníci volají, proč nejsou v nominaci, když přihlášku posílali. Pořadatel
pak zjistí, že mu zpráva spadla do spamu, a přeposílá ji tedy se zpožděním.
Z těchto důvodů se může také stát, že se nominace mění ještě ve středu.
Jiří Psota: Navrhl, aby se přihlášky uzavíraly 14 dní před konáním soutěže,
aby pořadatelé věděli, kolik obstarat občerstvení, kolik bude třeba nakladačů
atd.
Libor Novák: Zeptal se na školení trenérů.
Milan Špingl: Odpověděl, že program školení je připravený. VV na své schůzi
rozhodne o ekonomické stránce této záležitosti a určí, zda se uskuteční
školení jedno nebo dvě. Trvat bude od pátku do neděle a proběhne v červenci
nebo v srpnu.
Jan Šrámek: Zeptal se na výhody absolventa trenérského kurzu.
Milan Špingl: Odpověděl, že hlavní výhodou pro absolventa trenérského kurzu
je to, že bude mít více informací a vědomostí, aby mohl odvádět lepší práci.
Zároveň dodal, že ČSST potřebuje mít kvalifikované trenéry, neboť tuto
záležitost sleduje MŠMT.
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Hlasování o
Proběhlo hlasování o změně programu – zařadit přestávku na oběd a
změně programu: pokračovat v diskuzi. Změna programu byla jednomyslně schválena.

Diskuze:

Miroslav Vacek: Informoval o nové povinnosti ČSST vypracovat každoročně
v souvislosti s podáváním žádostí o dotace na MŠMT Výroční zprávu, která
musí být schválena některým z vrcholných orgánů svazu, zpravidla tím
nejvyšším, tedy valnou hromadou. Vzhledem k tomu, že ČSST svolává valnou
hromadu jednou za dva roky, znamenalo by to svolat mimořádnou valnou
hromadu v roce 2018. Další možností je, že by nejvyšší orgán ČSST pověřil
vypracováním a schválením výroční zprávy VV ČSST.
Jiří Psota: Zeptal se, zda VH může hlasovat per rollam, nebo musí být
přítomna na VH.
Jiří Horník: Navrhl, aby VH pověřila vypracováním a schválením Výroční
zprávy za rok 2016 a 2017 VV ČSST.
Všichni delegáti jednomyslně podpořili návrh Jiřího Horníka s tím, že v
usnesení dnešní valné hromady bude uvedeno, že valná hromada ukládá VV
ČSST vypracovat Výroční zprávu za rok 2016 a 2017 a že zároveň valná
hromada Výkonnému výboru uděluje mandát tuto zprávu schválit.
Poté, když již nikdo neměl další dotazy ani připomínky, byla diskuze
ukončena.

Zpráva
mandátové
komise:

Schválení
usnesení:

Tomáš Šárik předal slovo předsedovi mandátové komise Stanislavu Krčkovi,
který sdělil, že je přítomno celkem 34 delegátů s hlasem rozhodujícím, 1
delegát se omluvil a 2 hosté s hlasem poradním. Svou zprávu uzavřel tím, že
valná hromada je usnášeníschopná.

Předseda návrhové komise Bohuslav Bubník přečetl návrh usnesení valné
hromady a vyzval delegáty k případným dalším návrhům na doplnění
usnesení. Jelikož nikdo žádný návrh nepředložil, dal o něm hlasovat.
Usnesení bylo schváleno v následujícím znění.

Usnesení:
VH schvaluje:
1. Zprávu předsedy ČSST o činnosti za uplynulé období
2. Zprávy odborných komisí
3. Zprávu o hospodaření
4. Zprávu Kontrolní komise
5. Účetní uzávěrku za rok 2015 a 2016
6. Soutěžní řád ČSST s platností od 1.4.2017
VH bere na vědomí:
1. Novelizaci legislativy WADA, resp. ADV ČR se všemi
povinnostmi z ní vyplývajícími
VH ukládá Výkonnému výboru ČSST:
1. Pokračovat v práci na zkvalitňování pořadatelství
mistrovských soutěží
2. Pokračovat v získávání nových členů
3. Pokračovat v podpoře talentované mládeže
4. Pokračovat v propagaci silového trojboje
5. Jednat se sponzory
6. Pořádat mezinárodní soutěže
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7. Vypracovat Výroční zprávu ČSST za rok 2016 a 2017 s tím, že
mu uděluje mandát Výroční zprávy schválit

Závěr:

Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik poděkoval přítomným delegátům
a hostům za účast a věcné připomínky a popřál všem mnoho úspěchů v další
práci na rozvoji silového trojboje. Poté bylo jednání 13. valné hromady ČSST
ukončeno.

V Nymburce 30. března 2017

Zapsala:
Lenka Matějovská, v.r., sekretářka ČSST

Za správnost odpovídají:
Miroslav Vacek, předseda ČSST

Hana Takáčová, předsedkyně Kontrolní komise
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