MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČAKO
Datum: 28. 3. 2009
Čas: 9.00 hod
Místo: Hotel Adeba, Pernerova 16, 180 00 Praha 8
Počet účastníků: 11
Počet hlasů: 22

Valné hromady se zúčastnili:
1. Clarke Iveta
2. Černá Magda
3. Hejduková Klára
4. Holešovský Jan
5. Kallista Petr
6. Lacina Leon-Libor
7. Müllerová Zuzana
8. Parma Petr
9. Růžička Petr
10. Schilderová Lenka
11. Šlapák Čeněk Tim

Delegované hlasy:
1. Homola Heinrich (Petr Kallista)
2. Hruška Jan (Klára Hejduková)
3. Jedličková Eva (Petr Parma)
4. Klindera Milan (Petr Kallista)
5. Kopečková Lenka (Leon Lacina)
6. Kratoň Jan (Petr Kallista)
7. Loumová Magda (Klára Hejduková)
8. Majvaldová Monika (Petr Parma)
9. Parmová Simona (Petr Parma)
10. Pondělíková Iva (Klára Hejduková)
11. Scherrerová Dagmar (Petr Parma)

Podpisový arch je uložen k nahlédnutí v sídle asociace.

1. Počet hlasů na mimořádné valné hromadě:
Počet přítomných hlasů: 11
Počet delegovaných hlasů: 11
Celkový počet hlasů: 22
2. Zpráva Petra Parmy o konceptu nových stanov ČAKO
- stanovy uvádějí změny v kompetencích řídících orgánů asociace
- kompetence budou rozděleny na člensko - organizační (prezidium) a odborné
(stavovská rada)
- snahou bylo zabezpečit systém hlasování, proto vznikl institut dvojího členství
3. Diskuze
V rámci diskuze vznikly tyto pozměňovací návrhy, o kterých bylo následně hlasováno:
1. návrh
• str. 3 odd. 3. písm. (c), bod 9.: Do třiceti dnů od skončení valné hromady
vyhotovuje a zveřejní na webových stránkách ČAKO zápis o valné hromadě
→ 22 hlasů pro, tento pozměňovací návrh byl jednohlasně schválen
2. návrh
• str. 2 odd. 2 písm. (b) - nový bod:
schvaluje akreditační řád, etický kodex a další zásadní dokumenty asociace
• str. 4 odd. 4. písm. (c)
nové znění bodu 2:
vypracovává návrhy na tvorbu a změny akreditačního řádu, etického kodexu a
dalších zásadních odborných dokumentů asociace
nové znění bodu 3:
schvaluje předpisy a pravidla pro činnost asociace v oblasti své působnosti
stávající bod 3 se mění na bod 4 a stávající bod 4 na bod 5
• str. 7 odd. 4 písm. (b) doplnění bodu 1:
rozhodovacího hlasu na VH asociace kromě výlučných práv odborných členů
uvedených v písm. (c)
nové znění písm. (c):
odborný člen má kromě práv uvedených v písm. (a) a (b) právo volit a být
volen do stavovské rady asociace a právo schvalovat akreditační řád
asociace, etický kodex a další zásadní odborné dokumenty asociace
→ tento pozměňovací návrh schválilo 10 hlasů, proti bylo 10 hlasů, zdržely se 2
hlasy
→ tento pozměňovací návrh nebyl schválen
3. návrh
• str. 6, odd. 3 písm. (c) - doplnění bodu 2:
je kvalifikovaný kouč podle Akreditačního řádu ČAKO či obdobného systému
jiných organizací akceptovaných Stavovskou radou
→ tento pozměňovací návrh byl jednohlasně schválen

Výsledek hlasování o celém znění stanov se dvěma schválenými pozměňovacími
návrhy:
→ 18 hlasů pro, proti 3 hlasy, zdržel se 1 hlas
→ znění stanov včetně dvou pozměňovacích návrhů bylo schváleno
4. Přechodná opatření ke schváleným stanovám
Mimořádná valná hromada schvaluje tato přechodná opatření k účinnosti stanov ze
dne 28.3.:
1. členové předsednictva asociace se stávají dnem 28.3.2009 členy prezidia
asociace, předseda asociace se stává prezidentem asociace, jejich funkční
období trvá do řádné VH v roce 2010
2. alternativa a) stavovská rada bude pracovat v prozatímním složení do řádné
valné hromady asociace v roce 2010, kde bude zvolena stavovská rada dle
nových stanov X alternativa b) prezidium asociace bude vykonávat činnost
stavovské rady do řádné VH asociace v roce 2010
3. akreditační řád asociace, etický kodex asociace a akreditační komise asociace
jsou platné jako by vznikly podle příslušných ustanovení nových stanov
4. řádní členové asociace se stávají dnem 28.3.2009 individuálními členy
asociace podle nových stanov
5. prezidium stanoví kritéria pro vznik členství a stavovská rada stanoví kritéria
pro odborné členství nejpozději do 30.6.2009 - členové, kteří mají nárok na
odborné členství, o něj zažádají stavovskou radu (kritéria budou obsahovat
konkrétní postup)
ad 2. Mimořádná valná hromada schválila, že stavovská rada bude až do řádné VH
asociace v roce 2010, kde bude zvolena stavovská rada dle nových stanov, pracovat
v tomto prozatímním složení: Petr Růžička, Jan Holeyšovský, Petr Parma, Radvan
Bahbouh. Naďa Grosamová, Petr Kallista, Iva Pondělíková, Vladimír Dvořák.
→ Hlasování o tomto bodu: 21 hlasů pro, 1 hlas se zdržel, stavovská rada byla
schválena v tomto prozatímním složení
→ Hlasování o kompletním znění přechodných opatření bez varianty 2 b): pro 21
hlasů, 1 hlas se zdržel, přechodná opatření byla schválena v tomto konečném
znění.

Zapsala: Magda Maruniaková

