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Zápis z Valné hromady KAS Olomouc 
 

Datum a čas konání: 3. 3. 2021 od 17:00 do 18:10  

Valná hromada byla svolána Výborem KAS Olomouc prostřednictvím poštovních 
pozvánek, pozvánka byla zveřejněna také na webových stránkách KAS Olomouc 
a rozeslána i elektronickou poštou.  

Z rozhodnutí Výboru KAS Olomouc ze dne 17. 2. 2021 se vzhledem k epidemiologické 
situaci konala Valná hromada KAS Olomouc online, formou videokonference 

prostřednictvím aplikace GoToMeeting. O tomto rozhodnutí byli dne 17. 2. 2021 všichni 
členové KAS Olomouc informování elektronickou poštou a rozhodnutí bylo zveřejněno 
také na webu KAS Olomouc. 

Výbor KAS Olomouc vydal v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 191/2020 Sb., o 
některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby 

účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o 
změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen 
„Lex COVID“), podmínky a Pravidla rozhodování na zasedání Valné hromady KAS 

Olomouc konané online, formou videokonference (dále jen „Pravidla“). 

Veškeré podklady pro Valnou hromadu byly členům KAS zaslány el. poštou a zveřejněny 
v dostatečném předstihu před konáním VH na webové stránce KAS Olomouc. 

Valné hromady se zúčastnilo 14 delegátů s hlasem rozhodujícím ze 16 pozvaných, 2 

delegáti se k videokonferenci nepřipojili bez udání důvodů. Mandátová komise ověřila 
mandáty přítomných delegátů a konstatovala usnášeníschopnost valné hromady. 

Hosty byli Mgr. Robert Novotný a Ludmila Pudilová, členové výboru Krajského 
atletického svazu Olomouc. 

 

Program zasedání: 

1. Prezence a zahájení 

2. Schválení programu valné hromady 

3. Volba předsedajícího, návrhové komise a volební komise 

4. Projednání zprávy o činnosti Výboru KAS 
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5. Projednání zprávy revizora 

6. Projednání Výroční zprávy KAS a kontrola plnění usnesení z VH 2020 

7. Projednání účetní závěrky KAS a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření 

8. Projednání návrhu rozpočtu KAS na rok 2021 

9. Volba delegátů na VH ČAS 

10. Diskuse 

11. Návrh usnesení 

12. Závěr 

 

1. Prezence a zahájení 

Valnou hromadu zahájil v 17:00 předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav Dočkal. Přivítal 
přítomné a upozornil, že valná hromada probíhá podle stanov ČAS. Dále upozornil, že 
vzhledem k epidemiologické situaci z rozhodnutí Výboru KAS Olomouc probíhá valná 
hromada touto formou a že se řídí zveřejněnými Pravidly. 

Předseda KAS Olomouc oznámil, že na základě Pravidel byla mandátová komise 
jmenována Výborem KAS Olomouc před konáním valné hromady. Mandátová komise 
byla jmenována ve složení Jan Milas, Jarmila Hynková a Drahoslav Dočkal. 

Pověřený člen mandátové komise Drahoslav Dočkal konstatoval obdržení plných moci 

delegátů v souladu s Pravidly. 

Mandátová komise ověřila mandáty přítomných delegátů, konstatovala 
usnášeníschopnost Valné hromady a sestavila Prezenční listinu. 

Podle údajů z Prezenční listiny je přítomno 14 řádných delegátů – zástupců členů 
Krajského atletického svazu Olomouc – ze 16 pozvaných. 

Tajemník volební komise Mgr. Robert Novotný připomenul, že je možné stále podávat 
návrhy na funkci delegátů na VH ČAS, způsobem uvedeným v Pravidlech. Ukončení 
příjmu návrhů bude těsně před samotnou volbou a bude oznámeno v souladu s Pravidly. 

 

2. Schválení programu valné hromady 

Valná hromada dále schválila program zasedání. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

3. Volba předsedajícího, návrhové komise a volební komise 

Na osobu předsedajícího byl navržen Mgr. Robert Novotný. Nikdo z delegátů nepředložil 
žádný protinávrh. Valná hromada zvolila předsedajícím Mgr. Roberta Novotného. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení Zdeněk Rakowski, David Uhlíř, 
Miroslav Sadil. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

Valná hromada zvolila volební komisi ve složení Josef Zika, Renata Mikulková, Jana 

Strnadelová. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

Volební komise ze svého středu zvolila předsedkyní volební komise Renatu Mikulkovou. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni členové volební komise. 



 

4. Projednání zprávy o činnosti Výboru KAS 

Předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav Dočkal přednesl valné hromadě Zprávu o 
činnosti výboru Krajského atletického svazu za období od předcházející valné hromady. 
Po přednesení vyzval delegáty k diskuzi o obsahu zprávy. K přednesené zprávě nebyly 
vzneseny žádné příspěvky do diskuze.  

Valná hromada se usnesla, že přednesenou zprávu o činnosti Výboru KAS bere na 
vědomí. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

5. Projednání zprávy revizora 

Zprávu přednesla revizorka KAS Olomouc Iveta Janků. Konstatovala, že nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. Originální účetní doklady jsou průběžně zpracovávány a ukládány 
v sídle Krajského atletického svazu, tak i po roční uzávěrce jsou rovněž archivovány 
v tomto sídle na datovém médiu. 

Roční uzávěrku zpracoval daňový poradce Tomáš Dohnal. Účetní jednotka nedluží žádné 
částky, které vznikly v daném účetním období, nemá finanční nebo jiné závazky. 

Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2020 souhlasil se zůstatkem v pokladních záznamech. 

S finančními prostředky bylo nakládáno s péčí řádného hospodáře. 

K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné příspěvky do diskuze. 

Valná hromada se usnesla, že přednesenou zprávu revizora KAS bere na vědomí. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

6. Projednání Výroční zprávy KAS a kontrola plnění usnesení z VH 2020 

Výroční zprávu KAS za rok 2020 přednesl předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav 
Dočkal. Jednotlivé části Výroční zprávy přednesli předsedové komisí KAS Olomouc. 
Předseda KAS Olomouc dále ověřil splnění usnesení VH z roku 2020 a konstatoval, že 
vše bylo řádně splněno.  

Po přednesení zprávy předsedající vyzval delegáty k diskuzi o obsahu zprávy. 

K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné příspěvky do diskuze.  

Valná hromada se usnesla, že přednesenou Výroční zprávu KAS bere na vědomí. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

7. Projednání účetní závěrky KAS a rozhodnutí o naložení s výsledkem 
hospodaření 

Předseda KASO RNDr. Drahoslav Dočkal okomentoval účetní závěrku Krajského 
atletického svazu za předcházející období a navrhl převod nerozděleného zisku a ztrát 
z minulých let a výsledku hospodaření 2020 do vlastního jmění KASO. Předsedající poté 
vyzval delegáty k diskuzi nad předloženou účetní závěrkou. K účetní závěrce nebyly 
vzneseny žádné příspěvky do diskuze. 

Hlasování o předložené účetní závěrce za rok 2020: Pro hlasovali všichni přítomní 
delegáti. 

Hlasování o převodu nerozděleného zisku a ztrát z minulých let a výsledku hospodaření 
2020 do vlastního jmění KASO:   Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

8. Projednání návrhu rozpočtu KAS na rok 2021 

Předseda KASO RNDr. Drahoslav Dočkal dále přednesl návrh rozpočtu Krajského 

atletického svazu na rok 2021. Předsedající poté vyzval delegáty k diskuzi nad 



předloženým návrhem rozpočtu. K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné příspěvky do 
diskuze. 

Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2021: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

 

9. Volba delegátů na VH ČAS 

Volit se bude 5 delegátů na VH ČAS, konanou dne 17. 4. 2021 ve Sportovním centru 
Nymburk. 

Dle Pravidel se na této Valné hromadě KAS Olomouc koná volba delegátů na VH ČAS 
veřejným hlasováním. 

Volby delegátů na VH ČAS řídila předsedkyně volební komise Renata Mikulková. 
Předsedkyně volební komise před samotným zahájením voleb seznámila delegáty 
s pravidly voleb. Tajemník volební komise Mgr. Robert Novotný oznámil, že tímto 
okamžikem je ukončen příjem návrhů na funkci delegátů na VH ČAS a konstatoval 
obdržení 5 návrhů v souladu s Pravidly.  

Předsedkyně volební komise přečetla seznam navržených kandidátů. Kandidáti nevyužili 
možnosti ke svému vystoupení a ani delegáti nevyužili práva k rozpravě před volbou. 
Předsedkyně volební komise přistoupila k samotné volbě.  

Valná hromada zvolila delegátem na VH ČAS RNDr. Drahoslava Dočkala. 

Hlasování: Pro hlasovalo 14 delegátů. Proti hlasovalo 0 delegátů. Zdrželo se 0 
delegátů. 

Předsedkyně volební komise konstatovala, že kandidát byl zvolen v prvním kole voleb 
ziskem 100% hlasů prezentovaných delegátů. 

 

Valná hromada zvolila delegátem na VH ČAS Zdeňka Rakowského. 

Hlasování: Pro hlasovalo 14 delegátů. Proti hlasovalo 0 delegátů. Zdrželo se 0 
delegátů. 

Předsedkyně volební komise konstatovala, že kandidát byl zvolen v prvním kole voleb 
ziskem 100% hlasů prezentovaných delegátů. 

 

Valná hromada zvolila delegátem na VH ČAS Mgr. Roberta Novotného. 

Hlasování: Pro hlasovalo 14 delegátů. Proti hlasovalo 0 delegátů. Zdrželo se 0 
delegátů. 

Předsedkyně volební komise konstatovala, že kandidát byl zvolen v prvním kole voleb 
ziskem 100% hlasů prezentovaných delegátů. 

 

Valná hromada zvolila delegátem na VH ČAS Martina Sadila. 

Hlasování: Pro hlasovalo 14 delegátů. Proti hlasovalo 0 delegátů. Zdrželo se 0 
delegátů. 

Předsedkyně volební komise konstatovala, že kandidát byl zvolen v prvním kole voleb 
ziskem 100% hlasů prezentovaných delegátů. 

 

Valná hromada zvolila delegátem na VH ČAS Ing. Jana Milase. 

Hlasování: Pro hlasovalo 14 delegátů. Proti hlasovalo 0 delegátů. Zdrželo se 0 
delegátů. 

Předsedkyně volební komise konstatovala, že kandidát byl zvolen v prvním kole voleb 
ziskem 100% hlasů prezentovaných delegátů. 

Předsedkyně volební komise ukončila volby a předala slovo zpět předsedajícímu. 



10. Diskuse 

Předseda KASO D. Dočkal informoval o výrazném zlepšení situace s atletickou 

infrastrukturou v našem kraji v posledních letech. Zdůraznil však důležitost péče o 
personální zajištění činnosti v jednotlivých oddílech a klubech a nutnosti výchovy 
atletických činovníků, rozhodčích, trenérů. 

R. Novotný poděkoval za bezvadnou spolupráci se všemi oddíly a kluby KASO. 

Vyzdvihnul činnost většiny našich oddílů a klubů i v této nelehké době. Zejména v oblasti 

propagace atletiky, vytvoření a správy sociálních sítí klubů (Instagram, Facebook) a 
interakce mezi trenéry a sportovci prostřednictví online tréninku, individuálních plánů a 
různých motivujících výzev, úkolů. 

Miroslav Sadil informoval o průběhu výstavby atletického stadionu ve Šternberku 
s blížícím se termínem dokončení. 

Václav Klvaňa také informoval o průběhu rekonstrukce atletického stadionu v Přerově a 
těší se na uspořádání plnohodnotných vícebojařských klání na zrekonstruovaném 
přerovském kolbišti. 

Jan Milas informoval o stavu příprav na plánovanou rekonstrukci stadionu v Hranicích. 

Dalibor Ovečka podal zprávu o vývoji situace s vybudováním atletického tunelu 
v Prostějově ve spolupráci se ZŠ, kde působí jako ředitel. 

 

11. Návrh usnesení 

Člen návrhové komise David Uhlíř přednesl návrh usnesení VH KAS Olomouc 2021. 

Hlasování: Pro hlasovali všichni přítomní delegáti. 

   

12. Závěr 

Předsedající Mgr. Robert Novotný a předseda KAS Olomouc RNDr. Drahoslav Dočkal 
poděkovali přítomným delegátům za účast, popřáli pevné zdraví všem a zakončili VH 

KAS Olomouc v 18:10 hod. 

 

 
















