
1/6 
 

Zápis z  valné hromady  
spolku Kajak VUT, z.s. 

 
 
 
Dne 23. 10. 2019 v 17:30 se ve sportovním areálu Orel-Komín  na ulici Kníničská 15, Brno 
uskutečnila valná hromada  spolku Kajak VUT, z.s. (IČ : 22748989) za účasti osob uvedených 
na připojené listině přítomných, svolaná dne 9. 10. 2019 svolavatelem Martinem Haškem.  
Zúčastnilo se 21 z 43 členů Kajak VUT, z.s., valná hromada není usnášeníschopná. Dle bodu 
2.7 stanov spolku je valná hromada usnášeníschopná půlhodiny po zahájení v počtu 
zúčastněných. 
 
 
 
Na programu jednání valné hromady  byly tyto body:  

I. Zahájení 
II. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

III. Návrh a schválení nových čestných členů 
IV. Schválení účetnictví za rok 2017 a 2018 
V. Schválení volebního řádu (pro tyto volby i jako všeobecně použitelného dokumentu 

pro budoucí potřeby voleb) 
VI. Volby jednatelů 

 Stanovení volební komise 
 Odevzdání hlasovacích lístků 
 Sčítání hlasů a oznámení výsledků voleb 

VII. Projednání všech podnětů zaslaných skrze dotazník 
VIII. Diskuze 

IX. Závěr 

 
 
I. 
V úvodu schůze svolavatel navrhl valné hromadě pravidla pro její jednání a připomněl 
program valné hromady.  Předložil také listinu přítomných k podpisu. 
 
II. 
Svolavatel vyhlásil volbu předsedajícího valné hromady, zapisovatele valné hromady a 
ověřovatele zápisu valné hromady.   Účastníci pověřili tyto osoby:  
 
Předseda valné hromady: Martin Hašek 
Pro 19  / Proti 0  / Zdrželo se 2  
 
Zapisovatel valné hromady: Romana Ševčíková 
Pro 20 / Proti 0  / Zdrželo se 1 
 
Ověřovatel zápisu valné hromady: Antonín Homola 
Pro 20 / Proti 0 / Zdrželo se 1 
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III. 
Přítomní  jmenovali dle stanov tyto čestné členy Kajak VUT, z.s.: 
 
Jakuba Kastnera (30. 4. 1984) 
Čestné členství nabývá platnosti až po skončení funkce jednatele, tj. k 1. 4. 2020 
Pro 15 / Proti 0 / Zdrželo se 6 
 
Jakuba Bindera (25. 5. 1987) 
Pro 19 / Proti 0 / Zdrželo se 2 
 
IV. 
Přítomni byli informováni o výsledcích hospodaření Kajak VUT, z.s za rok 2017 a 2018.  
Nebyly vzneseny žádné námitky.  
Přítomni schválili obsah výkazů do sbírky listin spolkového rejstříku za rok 2017 a 2018. 
 
Pro 19 / Proti 0 / Zdrželo se 2 
 
V. 
Přítomni schválili navrhovaný volební řád pro tyto volby i jako všeobecně použitelného 
dokumentu pro budoucí potřeby voleb. Tento volební řád bude k dispozici v sekci 
dokumentů na oddílových stránkách a v sídle spolku. 
 
Pro 20 / Proti 0/ Zdrželo se 1 
 
VI. 
Volby byly zahájeny stanovením volební komise a proběhlo hlasování o její jednotné volbě.  
 
Pro 19  / Proti 0  / Zdrželo se 2   
 
Do komise byly zvoleni tito členové: 

Jiří Kubr 
Martin Sehnoutka  
Tereza Mašínská 

 
Pro 19  / Proti 0  / Zdrželo se 2 
 
Slovo si vzal Antonín Homola a stáhl svoji kandidaturu na jednatele. 
 
Následně byl komisi předán dokument pro zápis o průběhu a výsledku hlasování v těchto 
volbách. Volby pokračovaly dle pokynů komise. Po odevzdání hlasovacích lístků komise 
sečetla hlasy a vyhotovila zápis, který předala předsedovi valné hromady. Ten oznámil 
přítomným výsledky voleb. 
Zvolení jednatelé: 

Romana Ševčíková (2.11.1984) 
Martin Hašek (11.4.1984) 
Tomáš Martynek (25.1.1986) 
Vladimír Wrhel (26.2.1985) 
Marek Kaleta (5.7.1987) 
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Funkční období zvoleným jednatelům začíná k 1. 4. 2020 na dobu určenou ve stanovách 
Kajak VUT, z.s.  
 
VII. 
Zaslané podněty byly sdruženy do šesti témat, která se následně diskutovala. 

1) Vize a směřování spolku 
Z projednávání podnětů a diskuse, vyplynuly tyto oblasti na které se chceme společně 
zaměřit: 
- stanovit si konkrétní body, kam jako oddíl chceme směřovat a co jsme schopni 

nabídnout 
- zlepšit prezentaci oddílu 
- nábor zaměřit na lidi, kteří mají větší potenciál zůstat do budoucna a  ve výsledku 

pomoci oddílu dál plnit jeho účel 
- nebýt uzavřený oddíl, nebránit se spolupráci a komunikaci s jinými oddíly 
- zapojit nováčky více mezi současné členy, aby se necítili odtržení od jádra (např. 

společné tréninky) 
- zvýšit motivaci pro trénink – vize nějakých cílů, ke kterým se členové postupně 

propracovávají 
 
Členové budou informováni jaké postupy budou zvoleny v jednotlivých oblastech, 
případně budou zapojeni do spolupráce na řešení. 
 

2) Správa členské základny ČSK 
Uzavřít členskou základnu spolku do konce kalendářního roku a začátkem ledna řešit 
administrativu spojenou s členstvím v ČSK, aby bylo možné dodržovat termíny 
požadované ze strany ČSK. 
Bylo navrhnuto, aby noví členové ihned po přihlášení do oddílu byli zapsáni i do ČSK.  
  

3) Uskladnění lodí a vodáckého materiálu na loděnici 
Realizace druhé klece (skladu) je finančně příliš nákladná. Problematické by mohlo 
být i umístění klece v areálu. S touto variantou se v blízké budoucnosti nepočítá. 
Jelikož se snížil počet lodí v loděnici snižuje se i akutní potřeba hledat další možnosti 
úložných prostor.   
Platí pravidla pro skladování lodí a vodáckého vybavení odsouhlasené na valné 
hromadě 2017. V případě potřeby umístění dalších lodí bude omezeno místo pro 
vodácké vybavení. 
 

4) Zimní eskymování 
Výuka eskymování nadále bude probíhat pod záštitou pádluj.com. Další možnost 
kondičního eskymování bez instruktorů organizuje Lukáš Křižan. V případě trvajícího 
zájmu v příštích sezónách se do této varianty oddíl více zapojí (instruktoři, vybavení 
finance). 
 

5) Fotogalerie 
Z diskuse vyplynuly dvě varianty, které je potřeba zvážit, navrhnout konkrétní podobu 
a vyzkoušet: 
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I. jeden oddílový profil o který se stará pověřená osoba, dostává fotky od 
ostatních (již přebrané?) 

II. pouze agregovat již existující alba lidí. Odkazy přímo na konkrétní akce. 
 

6) Střecha na loděnici 
Jednat se spolkem Orel (Radek Adámek, Petr Grenar) o možnostech opravy střechy 
nad loděnicí, seznámit je s naším preferovaným řešením a najít kompromis.  
Naším preferovaným řešením je výměna krytiny a latí, protože po několika opravách 
stále přibývají nové díry (zřejmě vlivem křehkosti starého materiálu) a dalším 
zatékáním se poškodily latě a zhoršuje se stav dřevěných trámů.  

 
VIII. 
Nebyly vzneseny žádné další podněty do diskuse. 
 
 
IX. 
Předseda valné hromady poděkoval všem zúčastněným za účast a spolupráci. 
 

 

Zápis pořídil: ……………................                                                         Ověřil: ……………..................... 

  


