Zápis ze 12. valné hromady ČSST
konané dne 14. března 2015
v lobby baru ve Sportovním centru
v Nymburce
Zahájení:

Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 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 a
volebního řádu:

Předložený jednací a volební řád valné hromady ČSST konané dne 14. března
2015 byl delegáty jednomyslně schválen.

Volba pracovního
předsednictva:

Volba mandátové
komise:

Volba návrhové
komise:

Volba volební
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
Michal Krček - člen
Lenka Matějovská - člen
Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni:
Bohuslav Bubník – předseda komise
Petr Slanička - člen
Dušan Švarcbach - člen
Do volební komise byli jednomyslně zvoleni:
Rostislav Cejnek – předseda komise
Jan Filo - člen
Vladimír Mati - člen

Následovala kontrola usnesení z minulé valné hromady, kterou uskutečnil
Kontrola
Milan 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 •
V roce 2013 nesplněno, členská základna klesla, ne však
nijak dramaticky. V roce 2014 částečně splněno – členská
základna se vrátila zhruba na úroveň roku 2012. Od roku
2011 narůstá členská základna mládeže.
•
Nekázeň zástupců oddílů a sportovních klubů při vykazování

1

3.

4.

5.
6.

Zpráva o činnosti
ČSST:

členské základny svazu. Nedodržování termínů nebo dokonce
nevykázání členské základny vůbec. Oddíly, které základnu
nevykázaly, byly v roce 2014 kráceny na dotacích.
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.
Pokračovat v propagaci silového trojboje – částečně splněno, jsme si
však vědomi rezerv v této oblasti. Spolupracujeme s TV a různými
dalšími médii, pravidelně aktualizujeme internetové stránky,
Facebook, pořádáme mezinárodní soutěže.
Jednat se sponzory – snaha ze strany svazu je, s výsledky je to horší.
Máme jednoho sponzora - firmu Vision Nutrition.
Pořádat mezinárodní soutěže – splněno - v letech 2013 a 2014 bylo
v České republice uspořádáno celkem 6 mezinárodních soutěží.

Zprávu o činnosti ČSST přednesl předseda ČSST Miroslav Vacek, který
zhodnotil hlavní oblasti činnosti svazu za uplynulé volební období.
Podrobně informoval o změnách v oblasti financování sportovního prostředí
v České republice. Připomněl, že od roku 2012 jsou podporovány aktivní
subjekty sdružené v ČSST z prostředků MŠMT, Program 5 – Organizace
sportu. Konstatoval, že poskytované finanční prostředky ze státního rozpočtu
se staly stabilními, nicméně jejich objem nestačí ani zdaleka pokrýt potřeby
svazu. Jedná se zejména o prostředky poskytované z Programu I - Státní
reprezentace a Programu II - Talentovaná mládež. Zmínil se o pro svaz
nevyhovujícímu Klíči dělení těchto prostředků. V souvislosti s čerpáním
státních prostředků hovořil o požadavku MŠMT na spolufinancování některých
projektů z vlastních zdrojů svazu. Tyto zdroje však označil za nedostatečné a
upozornil na nutnost jejich navýšení. Jednou z možností je i zavedení placení
ročních členských příspěvků jednotlivců tak, jak je to doporučováno MŠMT.
V rámci hodnocení činnosti svazu v oblasti ekonomiky hovořil o spolupráci se
zastupiteli krajů, měst a obcí, kde je možné rovněž získat finanční podporu,
čehož některé subjekty úspěšně využívaly.
V další části své zprávy zhodnotil pořadatelskou a sportovní úroveň
mistrovských soutěží, seznámil delegáty s finanční náročností těchto soutěží a
poděkoval všem aktivním pořadatelům. Informoval také o soutěžích
pohárových a propagačních, pořádaných za účelem získávání nových členů a
podpory talentované mládeže. Seznámil přítomné s náročností práce
Sportovně-technické komise, která tyto soutěže řídí.
Kladně hodnotil práci Reprezentační komise, která odpovídá za výsledky
státní reprezentace. V této oblasti činnosti byl zaznamenán výkonnostní
vzestup mladých reprezentantů. Konstatoval, že nejúspěšnější skupinou jsou
však reprezentanti kategorie masters, kteří se bohužel musí účastnit soutěží
na vlastní náklady.
Dále informoval o činnosti Disciplinární komise svazu, která zajišťuje osvětu
v oblasti boje proti dopingu ve sportu, řeší kázeňské a dopingové prohřešky a
spolupracuje
s ADV
ČR.
Seznámil
s výsledkem
soudního
sporu
s reprezentantem České republiky, který byl pozitivně testován na
mezinárodní soutěži. Tento reprezentant musí svazu uhradit škodu ve výši
2.000 EUR + příslušenství, kterou svým pozitivním nálezem způsobil.
Podrobně se také zaměřil na mezinárodní činnost svazu, zejména na
pořadatelství mezinárodních soutěží, které jsou pro svaz významným
ekonomickým přínosem. Informoval o aktivitách svazu v oblasti vzdělávání
národních rozhodčích a o nově vyškolených rozhodčích mezinárodních.
Hovořil o propagaci svazu, o komunikaci s jeho členy a rozhodčími. Vyzdvihl
význam a úroveň webových stránek ČSST a facebookového profilu ČSST.
Zdůraznil důležitost evidence členské základny a seznámil s jejím stavem
v období 2011 – 2014. Vyzval všechny zástupce subjektů sdružených v ČSST,
aby každoročně nahlašovali svou členskou základnu, která je jedním z kritérií
pro stanovení výše dotace ze státních prostředků.
Na závěr svého vystoupení zhodnotil činnost VV ČSST jako celku a poděkoval
všem členům VV za práci v uplynulém volebním období.
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Zpráva
Reprezentační
komise:

Následovala zpráva předsedy Reprezentační komise Milana Špingla, který
přítomné seznámil se zavedeným systémem, který dle jeho názoru funguje
dobře. Připomněl, že termín pro zaslání předběžné nominace na mezinárodní
závody je 70 dní před závodem, termín konečné nominace je 30 dní před
závodem. Dále uvedl, že Tomáš Poles umísťuje aktuální informace na webové
stránky ČSST, Jiří Prášek na Facebook. Díky Facebooku se podařilo získat
kontakty na většinu závodníků. Prostřednictvím něho také odpovídají na
spousty dotazů. Seznámil přítomné s novou povinností závodníků. Spolu
s předběžnou nominací na mezinárodní závody musí každý závodník zaslat
svoji fotografii ve formátu jpg. a vyplněný profil závodníka. Vyjmenoval
úspěšné závodníky a v závěru své zprávy vyzdvihl úspěchy těch nejlepších Hany Takáčové, Davida Lupače a Jaroslava Šoukala.

Zpráva Komise
rozhodčích:

Předseda Komise rozhodčích Ivan Karpíšek přednesl zprávu Komise
rozhodčích, v níž seznámil delegáty s celkovým počtem rozhodčích a jejich
kvalifikací. Navrhnul změny tříd rozhodčích tak, aby byly v souladu s pravidly
IPF, kde je jen druhá a první třída. Dále navrhl vyloučení rozhodčího II. třídy
Ing. Jiřího Ledviny. K jeho vyloučení uvedl důvody. Zdůraznil nutnost vyškolit
minimálně 2 rozhodčí pro oblast Moravy a 2 rozhodčí pro oblast Čech, aby
bylo zajištěno pokrytí základních soutěží i v případě nemoci, nedostupnosti
nebo jiných důvodů. Závěrem své zprávy poděkoval rozhodčím, kteří plní své
povinnosti bez problémů a ocenil i jejich přístup k soutěžím.

Zpráva předsedy
Oblasti Morava:

Tomáš Šárik předal slovo předsedovi Oblasti Morava Stanislavu Krčkovi, který
hovořil o činnosti moravských oddílů, vyjmenoval aktivní oddíly a zdůraznil,
jak obtížné je zde při současném trendu mnoha závodů zajistit pořadatele na
soutěže. Vyjmenoval úspěšné závodníky, kteří jsou z Moravy. Vyjádřil se také
k soutěžím v klasickém silovém trojboji a uvedl, že ačkoli zprvu nebyl jejich
zastáncem, tak uznává, že obohatily náš sport a vedly k rozšíření členské
základny.

Zpráva
Disciplinární
komise:

Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik ve své zprávě seznámil delegáty s
celkovými počty odběrů v letech 2011 až 2014, které se uskutečnily na
soutěžích i mimo ně, a doplnil je celkovými počty pozitivních odběrů. Na
závěr své zprávy uvedl, že 5 závodníků bylo potrestáno za start na
neschválené soutěži Olomoucký silák. Délka trvání trestu byla 3 měsíce.
Stejně dlouhý trest dostal za porušení stanov a disciplinárního řádu ČSST
ještě 1 závodník.

Hlasování o
Proběhlo hlasování o změně programu – posunout přestávku a pokračovat
změně programu: zprávou o hospodaření ČSST. Změna programu byla jednomyslně schválena.

Zpráva o
hospodaření
ČSST:

Zprávu o hospodaření Českého svazu silového trojboje přednesl předseda
svazu Miroslav Vacek.
V úvodu své zprávy informoval o problematice financování sportovního
prostředí v České republice. Konstatoval, že český sport je v porovnání se
státy Evropské unie hluboce podfinancován. Jako doklad svého tvrzení
předložil srovnání podpory států EU z veřejných zdrojů na jednoho obyvatele
a zároveň srovnání veřejných výdajů na sport vs. HDP jednotlivých zemí EU.
Po úvodu své zprávy přešel ke konkrétním informacím týkajícím se
hospodaření svazu v uplynulém volebním období. Uvedl, že jeho zpráva
vychází z účetnictví let 2011 až 2014, které bylo několikrát kontrolováno
Kontrolní komisí ČSST.
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Konstatoval, že hlavními příjmy ČSST byly státní dotace z Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy na státní reprezentaci ČR (Program I),
talentovanou mládež (Program II) a dále od roku 2012 dotace na organizaci
sportu (Program V). Dalšími významnými příjmy byly příjmy z prodeje
reklamních a televizních práv spolupořadateli mezinárodních soutěží a příjmy
z ročních členských příspěvků subjektů sdružených v ČSST. V roce 2013
obdržel ČSST dotaci na podporu významných sportovních akcí pořádaných na
území České republiky.
Největšími výdaji ČSST byly náklady na národní mistrovské soutěže, státní
reprezentaci ČR a od roku 2012 náklady na podporu subjektů sdružených v
ČSST z Programu V.
Na závěr své zprávy Miroslav Vacek prohlásil, že i přes dobré výsledky
hospodaření bude nutné vyvíjet maximální snahu o efektivní využívání
veškerých finančních prostředků, které má svaz k dispozici.
Zpráva o hospodaření ČSST byla doplněna projekcí, v rámci které mohli
delegáti sledovat přehledy hlavních příjmů a výdajů včetně výsledků
hospodaření v letech 2011 – 2014.
Zpráva Kontrolní
komise:

Projednání
obsahových
materiálů:

Následovala zpráva Hany Takáčové, předsedkyně Kontrolní komise, o
kontrole hospodaření ČSST. Popsala v ní dosavadní provedené kontroly, ve
kterých neshledala žádné závažné nedostatky. Bylo shledáno pouze několik
drobných nedostatků. Podrobněji hovořila o kontrole několika vybraných
dokladů a o kontrole dotací, které byly oddílům vyplaceny.
Přítomní delegáti byli seznámeni s tím, že na valném shromáždění IPF v roce
2013 a 2014 byly přijaty změny pravidel silového trojboje, které musí ČSST
vzít na vědomí. O všech zásadních změnách byli zástupci všech sdružených
subjektů informováni v materiálech zaslaných jak v elektronické podobě, tak i
v podobě papírové.
Dále byli delegáti informování o tom, že v souvislosti s novelizací legislativy
WADA, resp. ADV ČR musí ČSST vzít tuto legislativu na vědomí a řídit se jí.
Tomáš Šárik sdělil, že k návrhu Soutěžního řádu ČSST, který byl zaslán
sdruženým subjektům v elektronické podobě k připomínkování, jsme obdrželi
pouze připomínky od zástupce spolku Powerlifting Rasperry Pavla Maliny.
Připomínky byly přečteny, projednány a následně se o nich hlasovalo. Jednalo
se o:

V článku 3 bodě 4 Mistrovské soutěže jednotlivců navrhl doplnit za větou „
…(méně než 3 soutěžící) ve sloučených hmotnostních kategoriích.“ následující
text:
Sloučené hmotnostní kategorie budou ustanoveny delegátem svazu (nebo
jiným funkcionářem) ihned po uplynutí termínu podání přihlášek a uveřejněny
nejpozději 2 dny po obdržení přihlášek na webových stránkách ČSST (nebo
Powerlifter.cz). V případě sloučení kategorií nemusí závodník splnit váhový
limit kategorie, do které se přihlásil, ale musí splnit limit pro tuto sloučenou
kategorii.
Jako odůvodnění svého návrhu uvedl, že i závodníci sloučených kategorií mají
stejné právo, jako závodníci ostatních kategorií nato, aby znali své soupeře a
mohli se podle toho na soutěž připravit. Ve sloučených kategoriích se zvolí jiná
taktika, včetně úpravy tělesné hmotnosti.
Bohuslav Bubník: Navrhl pevně stanovit lhůtu, kdy se závodníci dozvědí, s kým
budou závodit.
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Petr Gracias: Řekl, že toto není možné zabezpečit, protože když někdo na
závod nepřijede, proběhne další slučování hmotnostních kategorií.

Tomáš Šárik: Uvedl, že pokud bude tento návrh přijat, nebude už žádné další
slučování hmotnostních kategorií možné.
Milan Špingl: Návrh hodnotil kladně a doplnil, že pokud je termín na zaslání
přihlášek na soutěž pondělí, ve středu je dle jeho názoru možné zveřejnit
rozdělení závodníků do skupin.
Miroslav Vacek: Podpořil návrh Pavla Maliny s tím, aby v navrhovaném textu
bylo vypuštěno „nebo jiným funkcionářem“. Svůj návrh odůvodnil tím, že by
měla být jasně stanovena odpovědná osoba, kterou by v tomto případě měl
být delegát ČSST.
Po diskusi k předloženému návrhu Pavla Maliny proběhlo hlasování o doplnění
soutěžního řádu o navrhovaný text, ze kterého bylo vypuštěno „nebo jiným
funkcionářem“.
Výsledek hlasování: Návrh byl jednomyslně přijat.
Dále Pavel Malina upozorňoval na určitý rozpor v článku 3 bodě 4 Pravidla pro
nominace závodníků… písmeno „f“ a „g“.
„f“ Pokud bude závodník požadovat ubytování…
„g“ Všichni závodníci musí být ubytovaní….
Pokud musí být všichni závodníci na mezinárodních soutěžích ubytováni
v oficiálních hotelích, tak potom by se písmeno „f“ mělo dle jeho názoru jinak
formulovat nebo vypustit.
Miroslav Vacek: Vysvětlil, že svaz zajišťuje hromadné ubytování pro
závodníky na oficiálním hotelu. Pokud závodník objednané ubytování
nevyužije, chce hotel po ČSST stornopoplatek. Následně tento stornopoplatek
musí svazu zaplatit závodník. Pokud nebude ubytován v oficiálním hotelu,
bude připuštěn k závodu pouze když zaplatí akreditační poplatek ve výši 100
EUR.

Vladimír Mati: Doplnil, že na oficiálním hotelu musí spát min. 1 noc kromě
závodníků také trenéři a oficiální doprovod. Na mezinárodních soutěžích
pořádaných v České republice díky domluvě s pořadatelem toto neplatí.
Proběhlo hlasování o navrhované změně formulace soutěžního řádu.
Výsledek hlasování: Návrh jednomyslně nebyl přijat.
Článek 12 Každý pořadatel soutěže v silovém trojboji je povinen zajistit:
navrhuje Pavel Malina doplnit o bod:
X. Aby teplota v rozcvičovně a na závodišti byla alespoň 18°C.
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Jako odůvodnění svého návrhu uvedl, že v roce 2014 byla na závodech
v Těškovicích teplota 11°C. Když závodník čeká 13 minut na další pokus a je
pouze v dresu, tak vychladne. Potom hrozí natažení nebo utržení svalu, nebo
něco dalšího.
Pavel Malina: Navrhl, aby teplotu na závodech kontroloval delegát svazu a
pokud bude nižší než 18°C, aby svaz nepřidělil danému pořadateli příští rok
žádnou soutěž.
Milan Špingl: Uvedl, že pořadatelů je málo, jsme proto rádi, že soutěž
uspořádají a pokud něco není v pořádku, apelujeme na ně, ať se to
neopakuje.
Proběhlo hlasování o předloženém návrhu.

Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 41, zdržel se – 0, Návrh nebyl přijat.
V článku 23 bodě 10 písmeno a) navrhuje Pavel Malina zrušit postih pro
závodníka, který se zúčastní soutěže, které se účastní suspendovaný závodník.
Svůj návrh vysvětlil tím, že závodník nemá dostatek času, aby zjišťoval, kdo na
soutěži závodí. Pokud se jedná např. o propagační soutěž, tak by to musel
zjišťovat až po prezentaci všech závodníků, a to by dělal místo rozcvičení a
soustředění na vlastní výkon. Může si maximálně pohlídat své soupeře, ale ne
jiné kategorie. Dle jeho názoru by za to měl být plně zodpovědný pořadatel
soutěže. Ten přijímá přihlášky s dostatečným předstihem a může si v klidu
prolustrovat všechny závodníky.
Tomáš Šárik: Vysvětlil, že je to stejný případ, kdy bylo 5 závodníků
potrestáno za start na neschválené soutěži Olomoucký silák.
Petr Gracias: Řekl, že pokud se chce závodník vyhnout riziku postihu, stačí se
nezúčastňovat neschválených soutěží.
Petr Krákora: Zeptal se, zda postih hrozí pouze za účast na soutěžích
v silovém trojboji nebo sem spadají i šachy a soutěže ve zvedání kamene.
Tomáš Šárik: Zdůraznil, že se to týká všech oficiálních i neoficiálních soutěží.
Milan Špingl: Uvedl, že pořadatel soutěže ve zvedání kamene může požádat
ČSST o schválení soutěže. Pravidla jsou jasně daná, soutěže se nesmí
zúčastnit potrestaný závodník a pořadatel nesmí být členem jiné federace.
Všechny potrestané závodníky lze dohledat na stránkách ADV ČR.
Při hlasování byli všichni delegáti proti zrušení postihu. Návrh nebyl přijat.
Poslední návrh na úpravu soutěžního řádu od Pavla Maliny se týkal článku
23 bodu 13. Náhrada škody může být uplatňována i na subjektu,
jehož je jednotlivec členem.
K tomuto bodu Pavel Malina uvedl, že si myslí, že pokud o tom, že závodník
dopuje, subjekt neví, nemůže to nijak ovlivnit a že by se mohlo stát, že
subjekt ve snaze vyhnout se postihu za své členy nebude žádné závodníky na
soutěže přihlašovat nebo by musel každého závodníka před každou soutěží
sám poslat na dopingový test. V takovém případě by svaz dle jeho názoru
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mohl potrestat oddíl třeba tím, že mu v následujícím období nebude
poskytnuta dotace.
Miroslav Vacek: Uvedl, že tomu tak již je. Oddíl, který má v uplynulém
období potrestaného závodníka, neobdrží od svazu dotaci. Dále uvedl, že
když má závodník pozitivní dopingový test na mezinárodní soutěži, je po něm
následně požadována náhrada škody, kterou svým pozitivním testem svazu
způsobil (pokuta od IPF ve výši 2000 EUR). Pokud závodník nechce uhradit
vzniklou škodu, bude tato škoda vymáhána soudně. V tomto případě se jedná
o občansko-právní spor. Na závěr uvedl, že koncepčně je správné, aby oddíl
odpovídal za své závodníky vůči svazu stejně tak, jako odpovídá svaz za
reprezentanty vůči IPF. Podotkl však, že po oddílu doposud žádná škoda
požadována nebyla a že pokud by se tak mělo stát, tak to bude až ta nejzazší
možnost. I tak se ale vyjádřil, že návrh Pavla Maliny nepodpoří.
Dušan Jasovský: Uvedl, že do svého oddílu přibírá nové dorostence, kteří
cvičí i jinde, je jim 16, 17 let a není si jistý, zda je může poslat na závody.
Pokud je na závody nepošle, sníží se počet mladých závodníků, což by byla
škoda.
František Koukolík: Konstatoval, že také nechce jako zástupce oddílu nést
odpovědnost za své závodníky a podpořil návrh Pavla Maliny.
Miroslav Vacek: Vysvětlil, že ČSST musí zaplatit 2.000 EUR za každého
pozitivního závodníka na mezinárodní soutěži. V případě soutěže na národní
úrovni se jedná pouze o výši dotace od svazu.
Pavel Malina: Řekl, že závodník na mezinárodní soutěži reprezentuje Českou
republiku nikoli oddíl.
Milan Špingl: Vysvětlil, že ČSST vybírá pouze členy reprezentace a ti jsou
v monitoringu. Předsedové oddílů přihlašují závodníky, kteří na
mezinárodních závodech startují na vlastní náklady. Dále uvedl, že někteří
závodníci si přihlášky na mezinárodní závody posílají sami, protože
předsedové oddílů neumějí pracovat s počítačem. Pokud však předseda
oddílu s přihlášením závodníka na mezinárodní závody nesouhlasí, není
k závodu připuštěn.

Výsledek hlasování: pro - 18, proti - 22, zdržel se – 2, Návrh nebyl přijat.
.
Další návrhy k úpravám Soutěžního řádu ČSST předloženy nebyly.
Proběhlo hlasování Soutěžním řádu jako celku. Všichni delegáti ho
jednomyslně schválili.
Tomáš Šárik uvedl, že k návrhu stanov dle nového Občanského zákoníku,
který byl zaslán sdruženým subjektům v elektronické i papírové podobě
k připomínkování, svaz písemně obdržel připomínku od zástupce spolku
Powerlifting Rasperry Pavla Maliny. Týkala se čl. III. bodu 2.8. Vyjádření
Pavla Maliny znělo: Podle tohoto odstavce je tedy VH usnášeníschopná
v jakémkoliv počtu 15 minut po zahájení. Pak se tedy nemusí psát, že je
třeba nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem rozhodujícím.
Miroslav Vacek: Uvedl, že znění čl. III bod 2.8. je po právní stránce
v pořádku a že doporučuje valné hromadě znění tohoto článku ponechat tak,
jak je v návrhu uvedeno. Konstatoval, že návrh stanov vypracoval právník ve
spolupráci s legislativní radou ČUS, kteří se shodli na tom, že valná hromada
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může být usnášeníschopná ten den, který byla svolána, aniž by se musela za
14 dní svolávat valná hromada znovu.
Bohuslav Bubník: Řekl, že se domnívá, že VH je usnášeníschopná až po
svolání 2. valné hromady, když se napoprvé nesejde nadpoloviční většina
účastníků.
Jednomyslně byla odhlasována 15ti minutová přestávka, během níž Miroslav
Vacek konzultoval tento bod s právníkem, který potvrdil, že znění čl. III bod
2.8. není v rozporu s novým občanským zákoníkem a doporučil ho schválit
v původním znění.
Další návrh na doplnění stanov podal předseda svazu Miroslav Vacek. Jeho
návrh na doplnění věty do čl. III. bodu 2.2 ve znění: „Každý delegát má na
valné hromadě 1 hlas.“ byl delegáty jednomyslně přijat.
Proběhlo hlasování o navrhovaném znění stanov. Všichni delegáti je
jednomyslně schválili.
Diskuse:

Petr Gracias: Zeptal se na termín zaslání fotografií a vyplněných profilů
závodníků.
Milan Špingl: Odpověděl, že termín je stejný jako u zaslání předběžné
nominace na mezinárodní závody tj. 70 dní před závodem.
Pavel Malina: Navrhnul změnu kalendáře soutěží – uspořádat mistrovství
republiky v jednom termínu pro všechny závodníky najednou. Závodníci by
se dle jeho názoru mohli na soutěž s vybavením i bez vybavení lépe připravit.
Aby toho mohlo být dosaženo, rozmezí mezi těmito soutěžemi by mělo činit 3
měsíce.
Vladimír Mati: Řekl, že kalendář soutěží je sestaven tak, aby navazoval na
světové soutěže.
Milan Špingl: Uvedl, že není technicky možné uspořádat soutěž pro 200
závodníků ve 2 dnech.
Tomáš Šárik a Miroslav Vacek: Souhlasili s Milanem Špinglem, že organizačně
nelze takovou soutěž zvládnout.
Martin Moš: Dodal, že se při současném sestavení kalendáře soutěží mohou
junioři zúčastnit více závodů a sbírat potřebné zkušenosti.
Petr Slanička: Zdůraznil, že ČSST ani nedisponuje programem, který by
dokázal určit, kdo s kým bude závodit a řekl, že podobný návrh může vyslovit
pouze ten, kdo nikdy žádnou soutěž nepořádal.
Milan Špingl: Uvedl, že při přípravě nominací na mezinárodní závody
potřebuje znát aktuální výsledky závodníků, proto se MČR koná před
termínem předběžné nominace, aby se na nikoho nezapomnělo.
Pavel Malina: Řekl, že pokud je v rozmezí 2 týdnů soutěž s dresem a pak bez
dresu, není možné se na ni připravit.
Miroslav Vacek: Uvedl, že koncepce je sestavena tak, aby nejdřív proběhly
soutěže v klasickém silovém trojboji, následují soutěže s vybavením a mezi
ně jsou umístěny soutěže v benčpresu, který není tak náročný.
Jiří Horník: Navrhnul k Mistrovství ČR v klasickém (RAW) benčpresu dorostu,
juniorů, mužů a žen přidat ještě masters.
Miroslav Vacek: Uvedl, že se mu tento návrh líbí a bude o něm uvažovat.
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Petr Gracias: Zeptal se na výši pokuty, kterou platil ČSST za pozitivní
závodníky.
Miroslav Vacek: Odpověděl, že to bylo celkem 4.000 EUR za 2 pozitivní
závodníky.
Tomáš Šárik: Připomněl, že od 1.1.2015 platí nová Směrnice pro kontrolu a
postih dopingu v ČR, včetně seznamu zakázaných látek a metod. V souladu
se změnami ve WADA kodexu se mění i antidopingová pravidla IPF a např.
postih za první porušení antidopingových pravidel je 4 roky.
Pavel Malina: Zeptal se, jak se pozná povolený opasek.
Miroslav Vacek: Odpověděl, že zatím se to přesně neví, určitě ale musí
odpovídat rozměrově.
Vladimír Mati: Upozornil, že kdo má půjčené vybavení musí ho do 19.3.2015
do 18 hodin odvézt do Plzně, kde ČSST pořádá ME v klasickém silovém
trojboji.
Ocenění
nejlepších
sportovců roku
2014:

Předseda ČSST Miroslav Vacek a předseda Reprezentační komise Milan Špingl
vyhlásili nejlepší sportovce roku 2014, kterými se stali Hana Takáčová,
Jaroslav Šoukal a David Lupač, předali jim trofeje a šek na finanční odměnu
ve výši 10.000 Kč. Milan Špingl při té příležitosti připomněl, jakých výsledků
dosáhli.

Zpráva
mandátové
komise:

Tomáš Šárik vyzval předsedu mandátové komise Stanislava Krčka, aby
oznámil, kolik bylo odprezentováno delegátů s hlasem rozhodujícím, kolik s
hlasem poradním a kolik bylo hostů. Stanislav Krček sdělil, že je přítomno
celkem 42 delegátů s hlasem rozhodujícím a 4 hosté s hlasem poradním.
Svou zprávu uzavřel tím, že valná hromada je usnášeníschopná.

Volby:

Tomáš Šárik předal slovo předsedovi volební komise Rostislavu Cejnkovi,
který se ujal řízením voleb.
Nejprve Rostislav Cejnek přednesl návrh Pavla Procházky z oddílu TJ Sokol
Rosice na kandidáta do VV ČSST Petra Lahodu. Jelikož Petr Lahoda nesplnil
základní požadavek pro svou kandidaturu - nezaslal souhlas se svojí nominací
a ani nebyl na valné hromadě přítomen, byl vyřazen z kandididátky.
Jiří Prášek z oddílu SK Zlobr Sedlčany, jakožto nový kandidát do VV ČSST, se
delegátům krátce představil.
Miroslav Vacek přečetl omluvný dopis Viléma Štiftera, který se ze závažných
důvodů nemohl na valnou hromadu dostavit. Ve svém dopise vyslovil souhlas
s kandidaturou do Kontrolní komise ČSST a krátce představil své vize.
Rostislav Cejnek předložil návrh na veřejné hlasování o všech kandidátech
najednou. Následně nechal o svém návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro - 41, proti - 1, zdržel se – 0, Návrh byl přijat.
Poté následovala volba členů nového Výkonného výboru ČSST ve složení:
Předseda VV ČSST - Miroslav Vacek
člen – Stanislav Krček
člen – Dušan Švarcbach
člen – Milan Špingl
člen – Ivan Karpíšek
člen – Tomáš Šárik
člen - Jiří Prášek

Výsledek hlasování: pro - 42, proti - 0, zdržel se – 0, Předseda a všichni
členové VV ČSST byli zvoleni.
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Delegáti valné hromady dále volili členy Kontrolní komise ČSST ve složení:
Hana Takáčová
Jaroslav Hodík
Vilém Štifter

Výsledek hlasování: pro - 42, proti - 0, zdržel se – 0, Všichni členové Kontrolní
komise byli zvoleni.

Schválení
usnesení:

Předseda návrhové komise Bohuslav Bubník přečetl návrh usnesení valné
hromady a vyzval delegáty k případným dalším návrhům na doplnění
usnesení.

Usnesení:
VH schvaluje:
1. Zprávu předsedy ČSST činnosti za uplynulé období
2. Zprávy odborných komisí
3. Zprávu o hospodaření
4. Zprávu Kontrolní komise
5. Soutěžní řád ČSST s platností od 1.4.2015
6. Stanovy ČSST
7. Výsledky voleb
VH bere na vědomí:
1. Změny pravidel IPF
2. 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

Závěr:

Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik poděkoval přítomným delegátům
a hostům za účast a věcné připomínky, pogratuloval nově zvolenému VV a
popřál všem mnoho úspěchů v další práci na rozvoji silového trojboje. Poté
bylo jednání 12. valné hromady ČSST ukončeno.

V Nymburce 14. března 2015
Zapsala:
Lenka Matějovská v.r., sekretářka ČSST

Za správnost odpovídají:
Miroslav Vacek v.r., předseda VV ČSST
Hana Takáčová v.r., členka Kontrolní komise
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