
Zápis z V. Sněmu AČMK, konaného ve dnech 18. až 19. dubna 2003 
v Havířově 

přítomní:  

Dehner, Jan 
Fiala, Jan 
Hazdra, Štěpán 
Pavlů, Michal 
Staník, Ivo 
Stankuš, Otakar 
Suda, Lubomír 
Vrtný, Tomáš 
Zeman, Daniel 

průběh:  

bod č.1.: Změna stanov 

Seniorát podle doporučení IV. Sněmu předložil návrh změny stanov reflektující 
žádoucnost přechodu na klubovou strukturu, po delší debatě byla Seniorátem 
akceptována drtivá většina pozměňovacích návrhů delegátů Sněmu, především delegáta 
Sudy 

návrh: 
"Sněm AČMK schvaluje nové Stanovy AČMK, ve znění: viz Stanovy AČMK 5_1" 
 
7 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh přijat jako US AČMK č.1/V  

bod č.2: Odvolání Seniorátu 

jménem Seniorátu navrženo odvolání současného Seniorátu, aby mohl být zvolen nový, 
lépe odrážející změnu členské základny 

návrh: 
"Sněm AČMK odvolává všechny členy Seniorátu AČMK z funkcí"  

8 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh přijat jako US AČMK č.2/V 

bod č.3: Volba presidenta AČMK 

Na návrh z pléna tajná volba, navržen jediný kandidát, Otakar Stankuš  

návrh: 
"Otakar Stankuš je zvolen presidentem AČMK"  



8 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh přijat jako US AČMK č.3/V 

bod č.4: Volba vicepresidenta AČMK 

Na návrh z pléna tajná volba, jako kandidáti navrženi Štěpán Hazdra a Tomáš Vrtný, 
druhý jmenovaný kandidaturu odmítl  

návrh: 
"Štěpán Hazdra je zvolen vicepresidentem AČMK"  

9 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.4/V  

bod č.5: Volba seniora-praetora AČMK 

Na návrh z pléna tajná volba, navržen jediný kandidát, Tomáš Vrtný  

návrh: 
"Tomáš Vrtný je zvolen seniorem-praetorem AČMK"  

8 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.5/V  

bod č.6: Volba seniora-kancléře AČMK 

Na návrh z pléna tajná volba, jako kandidáti navrženi Jan Dehner a Ivo Staník  

1.kolo: 
návrhy: 
Dehner, J. 3 
Staník, I. 3 
 
2.kolo: 
návrhy: 
Dehner, J. 3 
Staník, I. 3 
 
3.kolo: 
návrhy: 
Dehner, J. 6 
Staník, I. 1 
 
US AČMK č.6/V zvolen Jan Dehner seniorem-kancléřem AČMK  

bod č.7: Volba dalších seniorů AČMK 

Na návrh z pléna tajná volba, delegátem Sudou vznesen protest, že na návrh jediné osoby 
se hlasuje automaticky tajně  



návrh: 
"Návrh jediného delegáta Sněmu není dostačující podmínkou k tomu, aby hlasování bylo 
tajné"  

6 hlasů pro, 2 hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.7/V  

vzhledem k tomu, že všichni předchozí členové Seniorátu byli na tomto Sněmu voleni 
tajně, navrženo delegátem Sudou, aby se pro tento Sněm v daném způsobu hlasování 
pokračovalo  

návrh: 
"V. Sněm AČMK zvolí seniory AČMK tajně"  

6 hlasů pro, 3 hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.8/V  

aby se podobné problémy řešily příště jasně stanovenou procedurou navržena změna 
stanov v tomto smyslu 
návrh: 
"do článku 4, §1 Stanov AČMK se přidává odstavec 4 znějící:'odstavec 4: O způsobu 
hlasování rozhodne Sněm svým usnesením' "  

9 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.9/V  

z pléna do funkce seniora navrženi: 
Lubomír Suda, 3 návrhy 
Michal Kotyk, 2 návrhy 
Michal Pavlů, 4 návrhy 
Jan Fiala, 2 návrhy 
 
proti kandidatuře M. Kotyka vznesen protest pro jeho fyzickou nepřítomnost na Sněmu, 5 
hlasy proti 4 hlasům Sněm námitku zamítl  

hlasování: 
Fiala, J. 3 hlasy pro; 5 hlasů proti 
Kotyk, M. 1 hlas pro; 7 hlasů proti 
Pavlů, M. 6 hlasů pro; 1 hlas proti 
Suda, L. 6 hlasů pro; 2 hlasy proti 
 
US AČMK č. 10/V zvoleni Michal Pavlů a Lubomír Suda seniory AČMK  

bod č.8: Návrh na ukončení zasedání V. Sněmu AČMK 

návrh: 
"Zasedání V. Sněmu AČMK je ukončeno" 
 



9 hlasů pro, žádný hlas proti; vznesen protest pro nedodržení čl. 4, §1, odst. 4 Stanov 
AČMK, protest Sněm přijal 8 hlasy proti žádnému  

bod č.9: Způsob dalšího hlasování na Sněmu AČMK 

návrh: 
"Nerozhodne-li Sněm jinak, hlasuje V. Sněm o dalších otázkách veřejně" 
 
9 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 11/V  

bod č.10: Výdej financí z rozpočtu AČMK na částečnou úhradu výdajů 

delegátů Sněmu v průběhu jeho zasedání  

návrh: 
"Přítomným delegátům Sněmu se za jejich finanční vydání v průběhu zasedání Sněmu v 
souladu s čl. 6, § 2 Stanov AČMK z rozpočtu AČMK uhradí kompenzace nepřevyšující 
25 Kč" 
 
7 hlasů pro, 2 hlasy proti; vznesen protest pro zmatečnost hlasování, který Sněm přijal 5 
hlasy proti 3 a nastalo nové hlasování 
 
4 hlasy pro, 4 hlasy proti  

bod č.11: Volba členů Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

z pléna do funkce člena Disciplinární a rozhodčí komise navrženi: 
Fiala Jan, 1 návrh 
Kotlán Pavel, 2 návrhy 
Staník Ivo, 1 návrh 
Hazdra Štěpán, 3 návrhy 
 
hlasování: 
Fiala, J. 2 hlasy pro; 2 hlasy proti 
Hazdra, Š. 7 hlasů pro; žádný hlas proti 
Kotlán, P. 3 hlasy pro; 3 hlasy proti 
Staník, I. 4 hlasy pro; 1 hlas proti 
 
US AČMK č. 12/V zvoleni Štěpán Hazdra a Ivo Staník členy Disciplinární a rozhodčí 
komise AČMK  

bod č.8: Návrh na ukončení zasedání V. Sněmu AČMK 

návrh: 
"Zasedání V. Sněmu AČMK je ukončeno" 
 
9 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.13/V  



v Havířově, dne 19. dubna 2003 


