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Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 3. února 2007 v Rožnově pod Radhoštěm 

PŘÍTOMNÍ: 
Hazdra, Štěpán – president 
Borák, Michal – vicepresident 
Dehner, Jan – senior-kancléř 
Vrtný, Tomáš – senior-praetor 

Majer, Tomáš 
Marečková, Hana 
Stankuš, Otakar 

PRŮBĚH: 
bod č. 1: Dokumentace orgánů AČMK 
senior-kancléř navrhl zformalizovat systém dokumentace v AČMK; k již zavedené praxi zápisů ze Sněmů 
a Zasedání seniorátu a na nich přijatých formálně závazných rozhodnutí (Usnesení sněmu, resp. Seniorátní 
reskripty), by měly všechny orgány nadané rozhodovací pravomocí vést jak zápisy ze svých jednání, tak i 
formálně závazná rozhodnutí – důvodů pro tento návrh bylo několik: 

1. legalizace přijatých závazných rozhodnutí s jednoznačnou identifikací osoby (osob) zodpovědné za 
její schválení 

2. cirkulace osob ve funkcích (komisích a z toho plynoucí možná neznalost dřívějších rozhodnutí 
a závěrů z jednání a mít možnost se s nimi nějakým způsobem seznámit 

3. archivace pro své následníky 

SR č. 42: Všechny orgány AČMK nadané rozhodovací pravomocí, jakož i další orgány těmito jmenované, 
jsou povinny vést úplnou dokumentaci spojenou s výkonem svých funkcí. Součástí této dokumentace jsou 
zejména tzv. edikty (tedy formálně závazná rozhodnutí daného orgánu) a zápisy z jednání. Kopii této 
dokumentace vždy musí předložit senioru-kancléři do 31. 1. roku následujícího po roce výkonu zmíněných 
funkcí. Orgány AČMK nadané rozhodovací pravomocí stanoví seniorát svými reskripty. 
 

SR č. 43: Za orgány nadané rozhodovací pravomocí ve smyslu Seniorátního reskriptu č. 42 jsou považováni: 
president, vicepresident, senior-kancléř, senior-praetor, další senioři zvolení Sněmem, asociační handicapper, 
Disciplinární a rozhodčí komise a Nominační komise. 

bod č. 2: Příspěvky z turnajů 
senior-kancléř navrhl zvýšení Příspěvku z turnaje za každého zúčastněného hráče ze stávajících Kč 10,– na 
Kč 20,–; na základě dřívějších diskuzí na toto téma věděl, že tento krok má podporu jak ze strany ostatních 
seniorů, tak i zástupců jednotlivých klubů, a proto bylo přijetí totoho SR pouhou formalitou 

SR č. 44: Ve smyslu Ustanovení O1(a)(8) Soutěžního řádu se stanovuje Příspěvek z turnaje na Kč 20,–. 

bod č. 3: Mezistátní utkání, zahraniční turnaje 
 

SR č. 45: Před každou mezistátní sportovní akcí, na kterou vysílá AČMK hráče, president uloží Nominační 
komisi počet hráčů, jež mají být nominováni, a termín, do kdy se tak má stát. 

bod č. 4: Odměňování Turnajového rozhodčího a změna soutěžního řádu 
 

SR č. 46: V Soutěžním řádu se mění: 
I) V Ustanovení F1(a) se první dvě věty nahrazují větami "Na každém turnaji musí být Turnajový rozhodčí, 
Handicapper a Manažer. Turnajovým rozhodčím, kterého jmenuje senior-praetor na základě žádosti 
Pořadatele podané minimálně 28 dnů před konáním turnaje, musí být pouze osoba s platnou licencí 
rozhodčího. Handicapper a Manažer jsou v předstihu jmenováni Pořadatelem.". 
II) V Ustanovení O1(a) se tečka na konci bodu (8) nahrazuje středníkem a doplňují se body (9) a (10), které 
zní: 
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"9. zajistit, aby senior-praetor byl minimálně 28 kalendářních dnů před konáním turnaje požádán o jmenování 
Turnajového rozhodčího; 
10. zajistit, aby odměna Turnajového rozhodčího s jeho oprávněnými cestovními náhradami byla odvedena 
na účet asociace ve výši stanovené Seniorátem.". 
III) V Ustanovení O1(c) v bodě (2) se za slova "z turnaje" vkládají slova "a odměnu Turnajového rozhodčího 
s jeho oprávněnými cestovními náhradami". 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 3. února 2007 
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