
Zápis ze VII. Sněmu AČMK, konaného dne 31. července 2004 v Telči 

přítomní:  

Burková, Kateřina (senior) 
Dehner, Jan (senior-kancléř) 
Hazdra, Štěpán (president) 
Kotyk, Michal (senior-praetor) 
Majer, Tomáš (CC Havířov) 
Nováková, Hana (CC Dynamo Telč) 
Plachý, Jiří (senior) 
Prachniarová, Lucie (KK Praha) 
Stankuš, Otakar (KK Praha) 
Vrtný, Tomáš (vicepresident) 

průběh:  

bod č. 1: Volba předsedajícího Sněmu 

návrh: 
"VII. Sněm AČMK bude řízen Janem Dehnerem."  

7 hlasů pro, 3 hlas proti; návrh přijat jako US AČMK č. 1/VII  

bod č. 2: Způsob hlasování VII. Sněmu 

návrh: 
"Na VII. Sněmu nebude nesekundovaný návrh hlasován, o personálních otázkách se bude 
hlasovat tajně, o ostatních veřejně, procedurální otázky rozhodne předseda Sněmu."  

9 hlasů pro; 1 hlas proti; návrh přijat jako US AČMK č. 2/VII  

bod č. 3: Zpráva presidenta 

President Hazdra sebekriticky zhodnotil svoji kadenci jako neúspěšnou, jednání s NCA 
jsou prozatím inkonkluzivní. Stran propagace president seznámil Sněm s úmyslem 
změnit vzhled i adresu webových stránek na dynamické a s vlastní doménou. Vyslovil 
také uspokojení s fungováním klubů, což přimělo vicepr. Vrtného uvést výhradu z 
důvodu nezaregistrování brněnského klubu.  

bod č.4: Zpráva vicepresidenta 

Vicepresident Vrtný na sebe vzal odpovědnost za letošní nekonání turnaje v Praze a 
neúspěšnou spolupráci s NCA ve smyslu uskutečnění turnaje v Ostravě. Sebekriticky 
konstatoval nedopracování méně důležitých a posledních částí Soutěžního řádu, 
konkrétně Herní systémy a Způsobilost hráčů. Mistrovství republiky je tentokrát již 



oficiálně plánováno na léto 2006, na léto 2005 je potom plánován "Interklubový turnaj" s 
tím, že se tyto budou ob jeden rok střídat. 

bod č.5: Zpráva seniora-praetora 

Praetor Kotyk kriticky zhodnotil, že nedošlo k plánovanému licencování 2 rozhodčích na 
klub a rovněž vyjádřil názor, že své znalosti pravidel hodnotí jako nedostačující k 
dalšímu setrvání ve své funkci. President Hazdra následně zareagoval na první část 
vystoupení tak, že perspektivní rozhodčí nelze nutit ke skládání zkoušek. 

bod č.6: Zpráva seniora-kancléře 

Kancléř Dehner vyslovil uspokojení nad stavem administrativy i nad skutečností, že je již 
asociace schopna vystavovat členské průkazy v podstatě na počkání ihned po dodání 
fotografie. Kancléř oznámil přípravu založení transparentního účtu, pravděpodobně u e-
Banky. Vyslovil také přání, aby členské příspěvky hráčů, kteří jsou členy klubu byly 
vybírány jejich prostřednictvím a v této souvislosti vyjádřil názor, že komunikace mezi 
ním a kluby není v současnosti ideální. 

bod č. 7: Změny Stanov 

T. Vrtný navrhl, aby nadále president neměl pravomoc jmenovat člena DaRK, ale aby byl 
tento jako třetí volen Sněmem. 

návrh: 
"V čl. 4, §3, odst. 2 Stanov se vypouští písmeno c, a v čl 4, §7, odst. 2 se první věta mění 
tak, aby zněla: 'Disciplinární a rozhodčí komise se skládá ze seniora-praetora, presidenta 
a tří osob zvolených Sněmem.'"  

10 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 3/VII  

O. Stankuš navrhl prodloužení funkčního období Seniorátu a DaRK na dva roky. 

návrh: 
"V čl. 4, §2, odst. 1 Stanov se poslední věta mění tak, aby zněla: 'Jeho funkční období 
končí 31. 12. druhého roku následujícího po roce volby.' a v čl. 4, §7, odst. 2 Stanov se 
poslední věta mění tak, aby zněla: 'Funkční období Disciplinární a rozhodčí komise končí 
31. 12. druhého roku následujícího po roce volby.'"  

6 hlasů pro, 4 hlasy proti; návrh nebyl přijat  

O. Stankuš navrhl zrušení funkce "dalšího seniora voleného Sněmem" z důvodu jejich 
nadbytečnosti. 



návrh: 
"V čl. 4, §2, odst. 1 Stanov se v první větě vypouští pasáž 'a dalších seniorů volených 
Sněmem'"  

návrh nebyl sekundován  

bod č.8: Odvolání Seniorátu a Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

návrh: 
"Odvolává se Seniorát a Disciplinární a rozhodčí komise AČMK" 
 
10 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 4/VII  

bod č. 9: Volba presidenta AČMK 

Před vlastní volbou navrženo, aby Sněm nejprve rozhodl, zda chce volit další seniory a 
pokud ano, jaký bude jejich maximální počet. 

návrh: 
"Sněm před každou volbou Seniorátu rozhodne, zda chce volit další seniory a pokud ano, 
jaký bude jejich maximální počet." 
 
8 hlasů pro, 2 hlasy proti; návrh přijat jako US AČMK č. 5/VII  

návrh: 
"VII. Sněm zvolí další seniory." 
 
5 hlasů pro, 3 hlasy proti; návrh přijat jako US AČMK č. 6/VII  

návrhy: 
"VII. Sněm zvolí" 
1, nejvýše 3 další seniory 
2, nejvýše 2 další seniory 
3, nejvýše 1 dalšího seniora 
4, nejvýše žádného dalšího seniora  

proti návrhu 4, vznesena námitka pro nehlasovatelnost v souvislosti s přijetím US AČMK 
č. 6/VII, kteroužto Sněm 10 hlasy proti žádnému přijal.  

k návrhu 1,: 1 hlas pro, 9 hlasů proti 
k návrhu 2,: 3 hlasy pro, 7 hlasů proti 
k návrhu 3,: 7 hlasů pro, 2 hlasy proti; návrh přijat jako US AČMK č. 7/VII 

Jako kandidáti na presidenta navrženi Štěpán Hazdra, Otakar Stankuš a Tomáš Vrtný 



návrhy: 
Hazdra, Š. 6 
Stankuš, O. 2 
Vrtný, T. 1  

US AČMK č. 8/VII zvolen Štěpán Hazdra presidentem AČMK  

bod č. 10: Volba vicepresidenta AČMK 

Jako kandidáti navrženi Tomáš Vrtný, Otakar Stankuš a Jiří Plachý, třetí jmenovaný 
kandidaturu odmítl 

návrhy: 
Vrtný, T. 7 
Stankuš, O. 2  

US AČMK č. 9/VII zvolen Tomáš Vrtný vicepresidentem AČMK  

bod č. 11: Volba seniora-kancléře AČMK 

Jako kandidáti navrženi Jan Dehner a Kateřina Burková, druhá jmenovaná kandidaturu 
odmítla 

návrh: 
"Jan Dehner je zvolen seniorem-kancléřem AČMK"  

9 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 10/VI  

bod č. 12: Volba seniora-praetora AČMK 

Jako kandidáti navrženi Otakar Stankuš a Michal Kotyk. 

návrhy: 
Stankuš, O. 7 
Kotyk, M. 3  

US AČMK č. 11/VII zvolen Otakar Stankuš seniorem-praetorem AČMK  

bod č. 13: Volba dalších seniorů  

Navrženi Jiří Plachý, Michal Kotyk, Jiří Pantoflíček, Kateřina Burková a Tomáš Majer, 
první jmenovaný kandidaturu odmítl 

1. kolo: 
návrhy: 
Kotyk, M. 0 



Pantoflíček, J. 2 
Burková, K. 3 
Majer, T. 2  

2. kolo: 
návrhy: 
1, Burková, K. 
2, Majer, T. 
3, Pantoflíček, J. 
4, Kotyk, M.  

k návrhu 1,: 5 hlasů pro, 4 hlasy proti; US AČMK č. 12/VII zvolena Kateřina Burková 
senioren AČMK 

bod č. 14: Volba členů Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

Navrženi Michal Kotyk, Tomáš Vrtný, Jan Dehner, Jiří Plachý, Kateřina Burková a Hana 
Marečková, navržení číslo 3 a 5 kandidaturu odmítají. 

návrhy: 
Kotyk, M. 16 vážených hlasů 
Vrtný, T. 20 vážených hlasů 
Plachý, J. 2 vážené hlasy 
Marečková, H. 19 vážených hlasů  

US AČMK č. 13/VII zvoleni Tomáš Vrtný, Hana Marečková a Michal Kotyk členy 
Disciplinární a rozhodčí komise AČMK  

bod č. 15: Různé 

Pro nefunkčnost navrženo zrušení US AČMK č. 4/VI. 

návrh: 
"Ruší se US AČMK č. 4/VI"  

7 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 14/VII  

Pro zajištění větší flexibility při sestavování Kalendáře turnajů navržena modifikace č. 
3/VI. 

návrh: 
"Ruší se US AČMK č. 3/VI"  

9 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 15/VII  



návrh: 
"Termíny turnajů kategorie GrandSlam a FirstClass budou v zásadě známy do 31. 12. 
roku předcházejího roku jejich konání."  

9 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 16/VII  

V debatě o problematice domén vykrystalizoval jako nejpřijatelnější návrh kroket.cz, při 
jeho předpokládaném obsazení pak kroket.info. 

bod č.16: Návrh na ukončení zasedání VII. Sněmu AČMK 

návrh: 
"Zasedání VII. Sněmu AČMK je ukončeno" 
 
9 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 17/VII  

v Telči, dne 31. července 2004 


