
Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 27. b řezna 2010 v restauraci Hotel Anto ň v Telči 

 
PŘÍTOMNÍ: 
Vrtný, Tomáš – prezident 
Plachý, Jiří – viceprezident 
Hajnová, Hana – senior-kancléř 
Stankuš, Otakar – senior-praetor 
 
 
PRŮBĚH 

- prezident se omluvil za dlouhodobou nečinnost z důvodu problémů v práci 
- Apel na zasílání reportů a dodržování této povinnosti 

 
bod č.1: Udělení licence rozhod čího  
Senior-praetor navrhl udělit Tomáši Vrtnému a Otakaru Stankušovi licenci rozhodčího 
na asociační kroket, kategorie A a Štěpánu Hazdrovi licenci rozhodčího na asociační 
kroket, kategorie B.  
 
SR č. 83: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence 
rozhodčího Tomáši Vrtnému (asociační kroket, kategorie A) na dobu neurčitou. 
 
SR č. 84: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence 
rozhodčího Otakaru Stankušovi (asociační kroket, kategorie A) na dobu neurčitou. 
 
SR. č. 85: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence 
rozhodčího Štěpánu Hazdrovi (asociační kroket, kategorie B) na dobu neurčitou. 
 
Dne 4.4.2010 navrhl senior-praetor udělit Borisi Navrátilovi licenci rozhodčího na 
golfkroket, s platností do dne 5.4. 2012. 
 
SR. č. 86: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence 
rozhodčího Borisi Navrátilovi (golfkroket) s platností do dne 5.4.2012. 
 
 
bod č.2: Změna seniorátního reskriptu č. 55 
- mění se seniorátní reskript č. 55 tak, aby poslední věta zněla: 
 
 „Délku, na kterou jsou licence udělovány a podmínky pro jejich trvání, stanoví 
senior-praetor svým ediktem.“ 
 
bod č.3: Odm ěny pro rozhod čí 
Senior-praetor navrhuje od diskutovaných odměn nad rámec cestovních náhrad 
upustit, z důvodu, že každý klub, který pořádá turnaje asociačního kroketu již 
rozhodčího má. V případě Grandslamu bude stačit dosavadní praxe cestovních 
náhrad.   
 
 
 



bod č.4: Mezinárodní utkání Česko-Německo-Švédsko  
- Simon Carlsson navrhl, aby se letos turnaj konal v jižní části Švédska první 

týden v červenci � na to prezident odepsal, že v takovém případě se nebude 
moci od nás nikdo zúčastnit (kvůli termínové kolizi s Mistrovstvím republiky 
ČR)� proto navrhl, zda by to bylo možné uspořádat turnaj v jiném termínu a 
také zejména v jiném místě (ne ve Švédsku) � zatím odpověděl jenom Jörn, 
že tento rok to v Hamburku nebude, protože si chtějí dát rok pauzu 

- Diskutovány možnosti řešení situace: 
- � návrh, že turnaj uspořádáme u nás� po posouzení možných míst konání 

se Seniorát spíše přiklonil k variantě oslovit Rakousko (využít kurty 
v Salcburku) � prezident zkusí oslovit rakouskou stranu a podle jejich reakce 
budeme postupovat dál 

- v případě neúspěchu se letos nezúčastníme � jako sub-řešení diskutována 
možnost, že by se dalo otevřít Mistrovství České republiky (ne letošní ročník, 
ale možná příští � téma pro další diskuse) 

 
bod č.5: Nomina ční komise  

- diskuse nad fungováním, prezident přislíbil zlepšení komunikace s NK 
- diskutována nominační kritéria a jejich transparentnost – zda by měla být čistě 

rukou Nominační komise, nebo zda by se nad nimi neměl ustanovit i vnější 
dohled (například že by Seniorát tato kritéria schvaloval, nebo alespoň o nich 
byl informován) 

- � prezident společně s NK nastaví příslušné procesy zviditelnění rozhodování 
uvnitř Nominační komise – jako vhodně řešení diskutována možnost 
zviditelnění na webových stránkách kroket.org – po zalogování by uživatel 
mohl vidět rozhodovací kritéria, jména hráčů širší nominace, případně i jaký 
mají koeficient � tato diskuse odložena, dokud tato problematika nebude 
prodiskutována s webmasterem a předsedou NK 

 
bod č. 6: Jednací řád Sněmu 

- prezident jej měl připravit, ale neučinil tak (souvisí to s na začátku zasedání již 
zmiňovanou nečinností z důvodu pracovních problémů) � Jednací řád tak 
bude připraven až pro příští Sněm  

 
bod č. 7: Budoucí struktura A ČMK a řízení AČMK 

- diskuse o dalším vývoji AČMK, její struktuře a řízení  
- prezident představil možnou změnu řízení AČMK dle anglického stylu� 

přetransformování, vytvoření nových funkcí a orgánů: ceremoniář, výkonný 
výbor (Seniorát, management committee), výbory Seniorátu (libovolný počet, 
jeden zaměřený čistě na finance, výbor pro turnaje, atd.) 

- důvody pro změnu: momentálně se nacházíme v anomální situaci, kdy se 4 
senioři musí zabývat vším, veškerou agendou (tzn. i tou, které vůbec 
nerozumí), což je dlouhodobě je neudržitelné 

- výhledově by tato změna podle prezidenta měla nastat cca za rok až dva 
- nicméně nejprve je nutné tento nápad konzultovat v širším kruhu a zjistit, zda 

nad takovýmto návrhem transformace panuje širší shoda 
- � jako možný předstupeň transformace založit další výbor již letos? 
 
- Jak by mohla vypadat struktura jednotlivých výborů: DaRK, turnajový výbor, 

NK, finanční výbor, Seniorát (management committee – složený ze šéfů 



jednotlivých výborů plus jeho předseda, koordinátor, který by činnost 
jednotlivých výborů řídil) � bavíme se cca o 10 až 12 lidech 

 
- V této fázi diskuse se Seniorát víceméně shodl, že transformace AČMK je 

nutná a bude pro AČMK přínosem (zapojení více členů AČMK do řízení 
Asociace; zefektivnění fungování; větší specializace; atd.)  
 

- Následovala diskuse na téma potencionálního personálního obsazení 
transformované AČMK dle výše nastíněné struktury 

- 1. Ceremoniář (pravomoci: řídí Sněm – jednou za rok, jedná s politiky a 
sponzory – žádná technická rozhodnutí, spíše symbolická funkce) � Boris 
Navrátil, Ivo Marták, Štěpán Hazdra (eventuálně František Kozel) � nebo to 
nechat otevřené a oslovit třeba nějakou známou osobnost (viz Jaromír 
Nohavica jako předseda scrabblistů) 

- 2. Seniorát (management committee) – šéfové jednotlivých výborů (není 
nutné, aby tam seděl šéf NK a DaRK) + další osoba, která řídí chod Seniorátu 
(funkční období na cca rok až dva): Hana Hajnová, Jan Dehner (eventuálně 
Tomáš Vrtný, Štěpán Hazdra) 

- 3. Výbory 
o Finanční - Standa Vorel, Hana Hajnová, Miroslav Pažďora (eventuálně 

Jan Čihák, Štěpán Hazdra, Jan Dehner)   
o Turnajový – Jiří Plachý, Tomáš Vrtný, Petr Draslar, Jan Čihák, Otakar 

Stankuš (eventuálně Michal Borák)  
o NK – David Hajn, Ivo Marták, Jan Dehner, Pavel Gašek 
o DaRK – Tomáš Vrtný, Otakar Stankuš, Štěpán Hazdra, Boris Navrátil, 

Jan Král (eventuálně Michal Kotyk) 
o Seniorát (management committee) –  
o Rozvojový (koncepce (dlouhodobá) rozvoje kroketu a AČMK – motor 

organizace) – David Hajn, Jiří Plachý, Miroslav Pažďora, Tomáš Vrtný, 
Otakar Stankuš, Jan Čihák  

- počítá se s tím, že jeden člověk bude sedět ve vícero výborech (alespoň 
v prvních letech fungování) 

bod č.8: Sout ěžní řád 
- upřesněny změny v Soutěžním řádu dle zápisu ze dne 17.1.2010 

 
bod č.9: Zkoušky rozhod čích 

- Senior-praetor představil kandidáty na licenci rozhodčích v letošní sezóně: Jiří 
Čihák, (možná Jan Čihák), Marion Radová, Alena Pažďorová  

- Senior-praetor v lednu obeslal kluby s žádostí o seznam turnajů a požadavků 
na rozhodčí � hlavní důraz kladl na AC rozhodčí, aby se rozhodčí s licencí C 
co nejdříve a co nejvíce zaučili (aby měli co nejdříve splněny požadavky pro 
další levely) 

 
bod č.10 Manažer české reprezentace:  

- Co by měla dělat? 
- � zajišťovat technický servis pro hráče reprezentace 
- � mít slovo, kam se bude jezdit reprezentovat a tvořit vizi reprezentace 



- pokud už by tato funkce měla být vytvořena pro letošní rok, mělo by to být 
definováno s ohledem na návrh transformace AČMK (� měl by to být člen 
NK, úzce provázaný s finančním výborem) 

- Seniorát se nakonec shodl, že pro letošní rok to není natolik ožehavé, že by 
se to mělo vyřešit až s ohledem na případnou transformaci AČMK 

- Pro letošní rok: návrh, aby se o technické záležitosti postaral kapitán 
reprezentace (buď jeden z hráčů, nebo i nehrající kapitán) v případě MS týmů 
� rozhodnutí necháme na hráčích 

- prezident stále ještě neví, zda s reprezentací na MS týmů pojede    
 
bod č.11 Zápis z turnaje:  

- došlo k rozšíření položky „Zápis turnajového rozhodčího“ 
- odpadá povinnost rozhodčího ověřovat údaje zapsané manažerem 
- položka „Hodnocení turnaje“ – bude nepovinný údaj 
- diskutována možná synchronizace s webem � pro toto bude nejprve nutná 

schůzka s webmasterem 
 
bod č.12: Generální sponzor MR 2010/A ČMK: 

- viceprezident obeznámil Štěpána Hazdru s podmínkami Seniorátu ohledně 
generálního sponzora na svém zasedání v lednu, záležitost je v dalším 
jednání 

 
bod č.13: Rámec WCF Developm ěnt Programme:  

- kancléřka seznámila Seniorát s podmínkami čerpání finanční pomoci z WCF 
Development programu, na kterých se shodl již minulý Seniorát, akorát je 
nestihl přijmout � Seniorát s nimi souhlasil 

- je nutné dopracovat český překlad anglických pravidel pro čerpání, který 
budou integrální součástí tohoto dokumentu � tato pravidla budou vydána 
jako Směrnice AČMK (podobně jako tomu bylo v případě Směrnice pro 
poskytování cestovních náhrad) 

- pravidla čerpání jsou součástí tohoto zápisu v Příloze 1 
 
bod č.15: Stanovení priorit, kterých chce Seniorát dosáh nout:  

- kancléřka navrhla Seniorátu, aby částka 5.000,-Kč, kterou AČMK obdržela 
jako Přidružený člen ČSTV, byla primárně využita na úhradu startovného 
české reprezentaci v letošním roce 

- Seniorát souhlasil 
 
bod č.16: Stanovení priorit, kterých chce Seniorát dosáh nout:  

- bude upřesněno na dalších zasedáních 
 

bod č.17: Příprava formulá ře pro podání protestu či žádosti Seniorátu:  
- zatím odloženo 

 
27. března 2010 

 
 
 
 
 



Příloha 1 
 
ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z WORLD CROQUET FEDERATION 
DEVELOPMENT PROGRAMME 
 
Pravidla 
Co je to projekt? 
Projekt je konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat 
podporu v rámci programu WCF Development. Projektem se obecně rozumí 
jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně 
definovanému cíli, se stanoveným začátkem a koncem, vyžadující spolupráci 
různých profesí, jejich kapacity a úsilí využívající pro vytvoření cílových výstupů 
informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. Projekt je 
odevzdán ve formě žádosti FormDP1 s povinnými a nepovinnými přílohami Seniorátu 
AČMK. Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami 
programu.  
Co musí projektová žádost obsahovat? 

- Název a kontaktní informace klubu, který žádá; 
- Jméno kontaktní osoby; 
- Popis projektu; 
- Rozpočet projektu, do kterého musí žadatel započítat i účetní náklady, které 

vzniknou na straně AČMK.  

Kdo je p říjemce? 
Příjemce je subjekt realizující projekt spolufinancovaný z programu WCF 
Development a žádající Seniorát AČMK o zprostředkování těchto finančních 
prostředků. Projektová žádost se Seniorátu podává oficiální cestou ústně nebo 
písemně a vždy předchází samotné vypracované žádosti ve formuláři FormDP1. 
K žádosti je nutné přiložit podepsané Prohlášení o bezdlužnosti žadatele.  
Způsobilým příjemcem je Asociace českomoravského kroketu (AČMK) stejně jako 
jakýkoliv kroketový klub v České republice registrovaný v AČMK, který ovšem 
finanční pomoc čerpá výhradně prostřednictvím AČMK. 
Kdo schvaluje? 
Předání projektové žádosti WCF Rozvojovému výboru schvaluje Seniorát AČMK 
většinou svých hlasů. Při svém rozhodování se řídí především těmito kritérii: 

- soulad s nařízeními AČMK a WCF (v tomto případě s WCF Development 
Regulations) (30%) 

- přínos pro český kroket (30%) 
- potenciál projektového záměru pro další rozvoj kroketu (20%) 
- nezbytnost projektu (10%) 
- finanční rozvaha projektu (10%) 

O schválení i neschválení předání projektové žádosti informuje Seniorát AČMK 
žádající subjekt nejpozději do 30 pracovních dní od dne přijetí žádosti.  
 
 
 
 
 
 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI  
 

Fyzická, nebo právnická osoba, která prohlášení vydává: 

Jméno a příjmení: 

Název organizace: 

IČ: 

Adresa/Sídlo:  

 

Kontakt/telefon: 

E-mail: 

 

Název projektu: 

 

Čestně prohlašuji, že  

a) ke dni podání P řihlášky projektu do WCF Development Programme  mám 
vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy 
(posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se 
považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České 
správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního 
majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu 
fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, 
Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a 
intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z 
jiných projektů financovaných ze strany Asociace českomoravského kroketu či World 
Croquet Federation, které prostředky z těchto fondů poskytují. 

b) jsem konečným uživatelem finanční podpory (grantu) z WCF  Development Programme. 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků 
nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR 
č.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. 

 
Dne     Statutární zástupce organizace 
 
     Jméno a příjmení: 

 
     Podpis: 
 
 
     Razítko organizace: 

 


