
Česká šipková organizace, z.s. 
CZECH DARTS ORGANIZATION 

Pražská 16, 102 21 PRAHA 10 
IČO : 44847297 

řádný člen - member World Darts Federation 
www.czechdarts.org 

     
 

 Zápis z Valné hromady České šipkové organizace 
 

konané 28. 5. 2022 ve Sportovním areálu „Za Kostelem“, Dobříkov 
 

 
Valná hromada České šipkové organizace (dále jen „ČŠO“) byla předsedou ČŠO 
zahájena nejprve v 9.00h, kontrolou počtu přítomných sportovních členů však bylo 
zjištěno (ve smyslu ustanovení čl. VII odst. 2. písm. e. věta první Stanov ČŠO (dále 
jen „Stanovy“) ve spojení s čl. VI odst. 2 Stanov), že není usnášeníschopná. 
Následně byla valná hromada tedy opětovně zahájena v 9.30h, s ohledem na 
ustanovení čl. VII odst. 2. písm. e. věty druhé Stanov, které stanoví, že pokud není 
valná hromada usnášeníschopná (tj. není přítomna minimálně polovina všech 
Sportovních členů ČŠO), zahájení se opakuje po 30 minutách, a pak je valná 
hromada schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných sportovních členů. 
 

 
1. Schválení programu valné hromady ČŠO: 

-        Zahájení valné hromady 
1.      Schválení programu valné hromady 
2.      Volba volební komise 
3.      Přednesení zprávy o činnosti ČŠO za rok 2021 
4.      Projednání a schválení Výroční zprávy ČŠO za rok 2021 (Výroční zpráva) 
5.      Diskuze – různé 
6.      Odstoupení představenstva ČŠO 
7.      A. Volba představenstva ČŠO v souladu s čl. VII odst. 3. písm. e. bod i. až iii. Stanov 
ČŠO 

(tj. i) předseda, ii) místopředsedové, iii) členové představenstva ČSO – představenstvo 
ČŠO má max. 5 členů) 
B. Hlasování ve věci pověření místopředsedy ČŠO k výkonu kompetencí dle čl. VII odst. 
3. písm. h. Stanov ČŠO 
V případě, kdy by nedošlo ke zvolení předsedy ČŠO ve smyslu čl. VII odst. 3. písm. e) bod i. 
Stanov ČŠO, přistoupí valná hromada po volbě představenstva ČŠO k hlasování o pověření 
jednoho z místopředsedů nově zvoleného představenstva ČŠO k výkonu kompetencí 
stanovených předsedovi ČŠO v čl. VII odst. 3. písm. h. Stanov ČŠO, a to s účinností do chvíle, 
než bude případně řádně zvolen nový předseda ČŠO; fungování představenstva ČŠO není 
případným nezvolením předsedy ČŠO dotčeno, mj. vzhledem k ust. čl. VII odst. 3. písm. d. a g. 
Stanov ČŠO.  

8.      Závěr a ukončení valné hromady 

Přítomno: 16 Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 PŘIJATO 
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2. Volba volební komise ve složení: 

Dalibor Šmolík, Jiří Šinfelt, Andrea Šinfeltová 
Přítomno: 16 Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 PŘIJATO 
 

3. Zpráva o činnosti ČŠO za rok 2021 
 
Zprávu přednesl předseda Jan Přikryl. 
 

• Český pohár – 4 turnaje (double header) a MČR všech kategoriií 
jednotlivců a párů s výbornou účastí (160 hráčů a hráček) 

• Czech Open 2021 – 450 hráčů. WDF ranking je kategorie Silver, East 
European Ranking. Partner na terče Target. Jeden z mála 
uskutečněných turnajů 

• V prosinci 2021 proběhla kvalifikace na MS v Nizozemí - bez zásadního 
úspěchu 

• Ligová sezóna 2021/2022 rozehrána i přes problémy z COVID-19 
Ligová soutěž se v letošní sezóně hrála ve všech krajích kromě 
Karlovarska - poděkování administrátorům. 

• Proběhl Gamlin Cup 2021. 
 

4. Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2021 
 
Přítomno: 16 Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 PŘIJATO 

 
V rámci projednání výroční zprávy byla přednesena i zpráva o finanční situaci 
a hospodaření ČŠO s těmito hlavními body: 
 

• Hospodaření je vyrovnané, bez dluhů 
• Sponzoři: Target, Cinkili, a další sponzoring formou nefinančního plnění. 
• Czech Open 2021 – ztráta cca 250 000 Kč, pokryto z výnosů z minulých 

ročníků  
• NSA dotace na rok 2021 – 492 000 Kč, vratka 53 000 z části pro repre 
• Odměny představenstva (22 000 Kč/měsíc) 
• Reprezentace bez doplácení 

 
5. Diskuse 

 
Nikdo z přítomných členů nevznesl žádný podnět do diskuze. Došlo pouze ke 
krátkému vysvětlení postupu ve věci odstoupení a voleb představenstva ČŠO. 
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6. Odstoupení představenstva ČŠO 

 
Stávající představenstvo ČŠO ve složení Jan Přikryl, předseda, Radek Schulz a 
Radek Beneš, místopředsedové, Jiří Pauzr a Martin Votava, členové, podalo 
svou okamžitou rezignaci na členství v představenstvu ČŠO. Následně bylo 
s ohledem výše uvedené přistoupeno k volbě nových členů představenstva. 
 

7. Volba představenstva a předsedy a místopředsedů spolku: 
 

Kandidáty dle přiložených kandidátních listin představují následující osoby – 
Martin Votava, předseda, Vojtěch Dropa a Radek Schulz, místopředsedové, Jiří 
Pauzr a Jiří Šinfelt, členové. S ohledem na strukturu kandidátů na všechny 
pozice v představenstvu ČŠO bylo přistoupeno pouze k volbě ve smyslu bodu 
č. 7. písm. A pozvánky. 
 
Následně bylo přistoupeno k volbě. 
  
- předseda – Martin Votava 

 Přítomno:  16 Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 PŘIJATO 
 

- místopředsedové:  
Vojtěch Dropa – místopředseda 

 Přítomno:  16 Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 PŘIJATO 
 

Radek Schulz – místopředseda  
 Přítomno:  16 Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 PŘIJATO 
 

- členové: 
Jiří Pauzr – člen 

 Přítomno:  16 Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 PŘIJATO 
 

Jiří Šinfelt – člen 
 Přítomno:  16 Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 PŘIJATO 
 

8. Závěr a ukončení valné hromady: 
 

Následně byla valná hromada ukončena v 10:09h. 
 
Příloha: 
Výroční zpráva 2021            zapsal 

  Jan Přikryl 
předseda ČŠO 


