
 
Česká Asociace Krav Maga – Kapap, z.s 
K Vodárně 1501 
263 01, Dobříš 
IČ 26564858 
 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 
 
Místo: Tvrz Holešice, Chrást, p. Milevsko 399 01 
Účast na VH: 90 členů (viz. Prezenční listina) 
Zahájení VH: 17.8.2016, 13:12 SEČ  
 
1. Určení volební komise pro volby na doplnění Revizní komise 
Návrhy členů volební komise: Libor Točík, Aleš Dospěl, Dušan Línek 
Schválení komise: 90 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 
2. Volba členů Revizní komise 
Návrhy na nové členy Revizní komise: Milada Dvorníková, Jiří Chocholouš, Soňa Slivková 
Hlasování:  Milada Dvorníková  84 pro, 1 proti, 5 se zdrželo 

Jiří Chocholouš  77 pro, 0 proti, 13 se zdrželo 
Soňa Slivková  68 pro, 0 proti, 22 se zdrželo 

 
Závěr: Nová Revizní komise se skládá ze stávajících členů  Filip Škvor, Jan Dymáček a 
doplní je nově zvolení Milada Dvorníková, Jiří Chocholouš a Soňa Slivková. Revizní komisi 
opustila Jitka Školová a to ukončením svého členství v asociaci. Všichni zvolení i stávající 
členové Revizní komise tuto funkci přijímají. 
 
3. Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČAKMK, z.s. 
Zpráva o hospodařní byla VH přijata bez výhrad. 
 
4. Schválení změn ve stanovách ČAKMK, z.s. 

 Změna Čl. III, doplnění bodu q  90 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 Změna Čl. IV, bod e  90 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 Změny v Čl. VI, body 2 a 3  90 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 Změny v Čl. VI, bod 6 g, l  90 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 Změna Čl. VII, bod 6 

 návrh 1 “nebo k tomuto úkolu…”  61 pro, 8 proti, 21 se zdrželo 
 návrh 2 “nebo k danému úkolu…”  41 pro, 19 proti, 30 se zdrželo 
 Závěr: přijat návrh 1 

 Změna Čl. VIII, bod 2  90 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 Změna Čl. IX  90 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 Opravy čísel článků  druhý článek označený jako Čl. XII se mění na Čl. XIII a článek 

původně označený jako Čl. XIII se mění na Čl. XIV  89 pro, 0 proti, 1 se zdrželo 
 Změna Čl. XII, bod 2 b a bod 4  90 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 
Zbytek Stanov byl ponechán v platném znění bez jakýchkoli připomínek. 



 
5. Schválení rozpočtu Vedení pro příští období 
Vedení byl schválen k dispozici kompletní rozpočet pro další rok s připomínkou předsedy, na 
vytváření finanční rezervy  89 pro, 0 proti, 1 se zdrželo 
 
6. Zpráva Revizní komise a z toho vyplývající návrhy 
Zpráva viz. příloha Zpráva revizní komise 
Návrhy Revizní komise k projednání: 

 vyloučení Ondřeje Vomočila z Vedení ČAKMK, z.s.  53 pro, 0 proti, 37 se zdrželo 
 vyloučení Dany Gabrielové z Vedení ČAKMK, z.s.  56 pro, 2 proti, 32 se zdrželo 
 snížení odměny Jitce Janouškové  předáno k projednání na poradu Vedení ČAKMK. 

z.s.  42 pro, 17 proti, 31 se zdrželo 
Závěr: došlo k vyloučení Dany Gabrielové a Ondřeje Vomočila z vedení asociace. 
 
7. Písemné podněty členů pro zpracování do příští VH 
Nedorazily žádné podněty k zpracování na další VH. 
 
8. Rekapitulace usnesení VH – ukončení VH 
S rekapitulací všech výše uvedených rozhodnutí VH souhlasí bez výhrad a připomínek. VH 
byla ukončena 17.8.2016, 14:34 SEČ 
 
 

 
Zápis by vyhotoven dne 22.8.2016 



Zpráva revizní komise České Asociace Krav Maga-Kapap, z.s. 

Za období: 26.4.2015 - 17.8.2016 

Revizní komise ve složení: Jan Dymáček 

Filip Škvor 

Jitka Školová 

V období od jmenování nové revizní komise (26.4.2015) do této valné hromady (17.8.2016) se 

zástupci revizní komise účastnili všech porad vedení a snažili se být neustále v obraze, jak o dění v 

asociaci a jejím budoucím směřování, tak i o úkolech a jejich plnění ze strany členů vedeni. Za toto 

námi sledované období asociace prošla mnoha zásadními změnami, na které bylo nutné adekvátně 

reagovat. Dle našeho názoru členové vedení k zadaným úkolům z větší části přistupovali 

zodpovědně, ale i přesto pár problémů a doporučení ke zlepšení jsme objevili. 

- webová skupina (Ondřej Vomočil a Dana Gabrielová) byla pro neplnění úkolů i přes opakované 

urgence dne 28.5.2016 zrušena. 

Pro neplnění úkolů zadaných vedením asociace navrhujeme hlasování valné hromady o vyloučení 

Ondřeje Vomočila a Dany Gabrielové z vedení ČAKMK. 

Doporučujeme případně utvořit novou webovou skupinu z řad našich cvičenců, která by spadala pod 

jednoho z členů vedení, který by o její práci pravidelně referoval na poradách vedení a zde by i tato 

skupina dostávala nové úkoly k řešení. Tato skupina by se mohla i pokusit obnovit mailový měsíčník 

KMK News s aktuálními informacemi z asociace a plány seminářů. 

- Příliš dlouho se řeší i zápis organizace u rejstříkového soudu (dříve řešil Michal Janoušek, dnes Filip 

Hanzlík). 

Při kontrole těchto údajů jsme zjistili, že ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

i nadále figuruje Michal Janoušek jako předseda asociace. 

Doporučujeme, aby došlo k aktualizaci těchto údajů. 

- Zaznamenali jsme výtky k fungování administrativních činností, které pro asociaci zajišťuje Jitka 

Janoušková. 

Doporučujeme řešit snfženfm finančního ohodnocení, které za tuto službu jako asociace 

poskytujeme, a to z 20.000,-Kč na 15.000,-Kč, 

- Zaznamenali jsme též problém s distribucí vybavení z našeho e-shopu (Kapap centrum Dobříš, 

Kapap centrum Olomouc), distribucí asociačního vybavení na lokality (přilby atd.) a problémy s 

reklamací nevhodného vybavení (suspenzory atd.) 

V tuto chvíli nemáme ještě dostatečné informace k vyvození nějakých závěrů a celou situaci budeme 
nadále monitorovat. 

1 



Požadujeme ale vzhledem k nejasnostem v množství vybavení na jednotlivých Kapap centrech, aby 

do 30.9.2016 byla provedena inventura veškerého asociačního vybavení, které je na jednotlivých 

Kapap centrech uskladněno (Kapap centrum Jihlava, Kapap centrum Dobflš, Kapap centrum 

Olomouc). Výsledky auditů budou předány revizní komisi a předsedovi ČAKMK. 

- Jako velice kladný krok vedení hodnotíme najmutí externí účetní (cca od 26.4.2015). Bohužel před 

začátkem valné hromady nebyl účetně rok 2015 ještě uzavřen a nebylo možné tyto podklady 

prostudovat. Otázku hospodařeni asociace pečlivě sledujeme, a čekáme na předloženi uzavřeného 

účetnictví za rok 2015. 

- Revizní komisi dále velmi znepokojuje stav, kdy vázne komunikace mezi některými členy vedeni a 

vzniká tak spousta nesrovnalostí a nedorozumění, ať už uvnitř asociace, tak i při j ednání asociace se 

zahraničními instruktory nebo Moshe Galiskem. Někteří členové vedení také překračuji své 

pravomoci. CAKMK pak navenek vypadá nejednotně a tento obraz je velmi nedůstojný. 

V Chrudimi 11.8.2016 

Dle podnětu z vedení, od ostatních členů revizní komise i řadových členů asociace sepsal 

l Filip Škvor 

J:h 1117 
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