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USNESENÍ VALNÉ HROMADY SEKCE SY 
Praha, 26.3.2023 

Místo:  sídlo České unie sportu, z.s., Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 
Čas: 10:00 hod 

Valné hromady se zúčastnili zástupci 15 oddílů ze 22 pozvaných, celkem 15 
delegátů, tedy zástupci nadpoloviční většiny pozvaných oddílů a valná hromada tak 
byla plně usnášení schopná. 

Valnou hromadu řídila předsedkyně výkonného výboru sekce synchronizovaného 
plavání Jana Vidlařová. 

Valná hromada sekce synchronizovaného plavání po projednání: 

1. Schválila program valné hromady ve znění, které bylo uvedeno na pozvánce. 
Pro: 15 hlasů 

2. Zvolila mandátovou komisi ve složení Tereza Ullmannová a Miroslava 
Lungová. 
Pro: 15 hlasů 

3. Zvolila návrhovou komisi ve složení Jana Vidlařová a Renata Kožená. 
Pro: 15 hlasů 

4. Zvolila volební komisi ve složení Marta Drochytková, Ivona Králíková a 
Kateřina Bártová. 
Pro: 15 hlasů 

5. Vzala na vědomí: 

- kontrolu usnesení VH ze dne 12.6.2022; 
- hodnocení činnosti sekce SY včetně hodnocení reprezentace a činnosti 

SCM za uplynulé období; 
- hospodaření sekce SY za rok 2022. 
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6. Volba předsedy VV SY: 

Předsedkyní VV SY byla zvolena Renata Kožená devíti (9) hlasy přítomných 
delegátů. 

7. Volba místopředsedy VV SY: 

Místopředsedkyní VV SY byla zvolena Veronika Hošek osmi (8) hlasy 
přítomných delegátů. 

8. Volba členů VV SY: 

Členy VV SY byly zvoleny: 

Marta Drochytková devíti (9) hlasy přítomných delegátů 
Iveta Suková devíti (9) hlasy přítomných delegátů 
Jana Vidlařová devíti (9) hlasy přítomných delegátů 
 

9. Navrhla na členku VV ČSPS předsedkyni VV SY Renatu Koženou. 

Pro: 15 hlasů 
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10. Zvolila delegáty na Konferenci ČSPS ve složení:  

• Jana Vidlařová 

• Renata Kožená, 

• Iveta Suková,  

• Ivona Králíková, 

• Veronika Hošek. 

Pro: 15 hlasů 

11. V souladu se stanovami Renata Kožená navrhuje založení komise rozhodčích 
a metodické komise. 

Pro: 8 hlasů 
Proti: 6 hlasů 
Zdržel se: 1 hlas 
 

12. Návrh Marty Drochytková a Ivety Sukové. Členy do výše uvedených komisí se 
zvolí na základě návrhů od klubů. 
 

13. Pro: 15 hlasů 

 
 
14. Ukládá: 

• projednat na výkonném výboru obsah smlouvy reprezentačních trenérů 
v návaznosti na neplnění úkolů vyplývajících ze smlouvy  

• najít zodpovědnou osobu za webové stránky SY a sociální sítě (včetně 
obsahu) 

• aktualizace IS dle nových pravidel, včetně technických kontrolorů 

• zajistit školení technických kontrolorů 

• zvážit pořádání MEJ SY 2025 

• zjistit zájem z řad oddílů kdo by chtěl dělat chief recordera 

• upravit odevzdávání coach cards pro lokální soutěže 

• předložit klubům plán práce na rok 2023 a celé volební období 
 

Toto usnesení bylo přijato všemi patnácti (15) přítomnými delegáty. 

V Praze, dne 26. března 2023 

Zpracovala Jana Vidlařová, kontrolu provedla Renata Kožená   


