
Zápis č. 1/20 
ze schůze Valné hromady České asociace bandy z. s. konané 
dne 28. 5. 2020 od 18:30 ve foyer kostela sv. Šimona a Judy, 

Dušní ul., Praha 1 
 
Přítomní za VV: Tomáš Benák, Petr Vršanský, Jan Petr, Radek Kopal 
Přítomní delegáti za kluby: Pavel Hlaváček, Miroslav Trpišovský, Miroslav Samec, David 
Benech, Václav Novák 
 
Přítomno 9 delegátů z 13 přizvaných (69,2%), schůze je usnášeníschopná, ke 
schválení návrhu potřeba minimálně 5 hlasů 
 
Schůze zahájena v 18:45. 
 
Valná hromada projednala následující body: 
(pro - proti) 
 

1. Volba předsedajícího, návrh Miroslav Samec  
SCHVÁLENO (8-1) 
 

2. Volba zapisovatele, návrh Tomáš Benák 
SCHVÁLENO (8-1) 
 

3. Volba ověřovatele zápisu, návrh Radek Kopal 
SCHVÁLENO (8-1) 
 

4. Valná hromada projednala a hlasovala o schválení Výroční zprávy za rok 2018 
SCHVÁLENO (9-0) 
 

5. Valná hromada projednala a hlasovala o schválení Výroční zprávy za rok 2019 
SCHVÁLENO (9-0) 
 

6. Valná hromada byla seznámena se zprávou revizora spolku za rok 2018 a hlasovala 
o jejím přijetí 
SCHVÁLENO (9-0) 
 

7. Valná hromada byla seznámena se zprávou revizora spolku za rok 2019 a hlasovala 
o jejím přijetí 
SCHVÁLENO (9-0) 
 

8. Valná hromada byla seznámena s dotačními programy na rok 2020 
 

9. Valná hromada byla seznámena a projednala plán na odehrání soutěží v rink bandy 



pro sezonu 2020 
 

10. Návrh Miroslava Samce, generálního sekretáře, aby kluby byly od roku 2021 povinně 
registrovány na Rejstříkovém soudu jako právnické osoby – zapsané spolky 
SCHVÁLENO (9-0) 
 

11. Seznámení valné hromady se zápisem ze schůze VV ze dne 18. 5. 2020 a žádost o 
jeho schválení 
SCHVÁLENO (9-0) 
 

12. Plán činnosti trenérské komise pro rok 2020 (Jan Petr) 
SCHVÁLENO (9-0) 
 

13. Plán činnosti rozhodcovské komise pro rok 2020 (Radek Kopal) 
SCHVÁLENO (9-0) 
 

14. Diskuze 
 

Schůze byla zakončena v 20:12. 
 
 
 
 
 
 

 
      za správnost zápisu   zapisovatel 
 Radek Kopal  Tomáš Benák 
 
 
V Praze dne 28. 5. 2020. 
 
 
Přílohy:  

● prezenční listina, 
● zápis ze schůze VV ze dne 18. 5. 2020 


