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Zápis z mimořádné volební valné hromady: 

1. Zahájení – schválení programu, jednacího a volebního řádu 
- VV StčABR pověřil vedením VH Jana Hoška, který seznámil zúčastněné s volebním 

a jednacím řádem VH, které byly poslány mailem. 
 pro: 42, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

2. Volba pracovního předsednictva. 
- návrh: Jan Hošek, Jiří Veselý, Jaroslav Pazourek 

 pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 3 
 

3. Volba mandátové a návrhové komise, volební komise. 
- návrh mandátové komise: Tomáš Benda, Michal Dub, Lucie Moravcová 

 pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 3 

- návrh volební komise: Michal Bukovský, Radek Šťavík, Karel Křenek 
 pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 3 

 
4. Zpráva VV StčABR o činnosti za období od září 2019 do srpna 2020. 

- Zprávu o činnosti a finanční situaci přednesl Tomáš Benda. 
 

5. Zpráva předsedy DOK. 

- Předseda DOK nebyl přítomen. DOK se nezabývala v daném období žádnou 
záležitostí. 
 

6. Zpráva mandátové a návrhové komise. 
- Zprávu přednesl Michal Dub,  
- Celkově přihlášených rozhodčích s právem volby: 49 

- Počet účastníků s právem volby: 42 
  valná hromada je usnášeníschopná. 

- (kvorum 22) 
 

7. Volba předsedy StčABR. 
- Předseda VH navrhl hlasování aklamací, jelikož druhý přihlášený kandidát (Štěpán 

Pokorný) se rozhodl dle zaslaného mailu před VH z kandidatury odstoupit. 

 pro: 42, proti: 0, zdrželo se: 0 
- Jedinou řádně přihlášenou kandidátkou je Lucie Peterková. 
- Hlasování proběhlo aklamací. 

 pro: 37, proti: 0, zdrželo se: 5 
- Novou předsedkyní StčABR byla zvolena Lucie Peterková. 

 
8. Volba předsedy DOK. 

- Jediným navrženým kandidátem je Luděk Laš. 
- Hlasování proběhlo aklamací. 

 pro: 39, proti: 0, zdrželo se: 3 
- Novým předsedou DOK byl zvolen Luděk Laš. 

 
9. Zpráva volební komise o výsledcích voleb předsedy StčABR. 

- Zprávu o výsledcích volby předsedy StČABR přednesl za volební komisi Michal 
Bukovský. 
 

10. Zpráva mandátové a návrhové komise – schválení návrhu konečného usnesení VH StčABR. 
- Michal Dub přednesl usnesení VH. (viz. níže) 

 pro: 42, proti: 0, zdrželo se: 0 
 

11. Závěr VH StčABR. 
 

12. Diskuze, informace k nové sezóně. 

 

http://www.stc.cbf.cz/

