
Zápis z X. Sněmu AČMK, konaného dne 6. října 2007 v Havířově 

přítomní:  

Borák, Michal (vicepresident) 
Dehner, Jan (senior-kancléř) 
Dehnerová, Kateřina (CC Havířov) 
Hazdra, Štěpán (president) 
Kozel, František (CCCC Hořice) 
Majer, Tomáš (CC Havířov) 
Marečková, Hana (CCD Telč) 
Navrátil, Boris (FNCC Ostrava) 
Navrátilová, Martina (FNCC Ostrava) 
Plachý, Jiří (CCD Telč) 
Stankuš, Otakar (KK Praha) 
Vorlová, Leona (CCCC Hořice) 
Vrtný, Tomáš (senior-praetor) – předseda Sněmu 

průběh:  

bod č. 1: Způsob hlasování X. Sněmu 

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

12 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh přijat jako US AČMK č. 1/X  

bod č. 2: Zpráva presidenta 

Zpráva presidenta Hazdry se nesla v ostré kritice vlastní osoby, přičemž ohodnotil své 
uplynulé funkční období jako nejhorší ze všech dosavadních. Na tomto stavu se z největší 
míry podílely osobní problémy, což, jak sám vzápětí dodal, není omluvou. Jeho projev se 
dotkl několika okruhů: 
komunikace: osoba presidenta je úzce spjata s fungováním AČMK jako celku, což se 
projevilo ve špatné komunikaci a informovanosti jak uvnitř organizace, tj. mezi 
vrcholovými orgány a kluby, resp. mezi kluby, tak i navenek; toto bylo navíc umocněno 
nefungujícími internetovými stránkami; 
nové kluby: počet 5 registrovaných klubů se za poslední rok nerozrostl; zájem o vstup do 
AČMK projevil jenom klub z Karlových Varů spjatý s osobou Miroslava Pažďory, ten 
však nebyl zaregistrován z důvodu formálních nedostatků v předložených stanovách a 
žádosti o registraci; již po několikáté avizovaný zájem o registraci ze strany brněnského 
klubu se tradičně nekonal; 
sponzor AČMK: konstatoval, že nebyl sehnán; 
ČSTV: ze strany presidenta byla téměř do konce dotažena přístupová jednání s ČSTV o 
přidruženém členství v této organizaci, smlouvu je už potřeba pouze signovat. 



Ze strany delegátů nebyly směrem k presidentovi vzneseny téměř žádné dotazy, neboť 
předchozí sebekritika byla shledána jako oprávněná a dostatečná. 

bod č. 3: Zpráva vicepresidenta 

Stručná zpráva vicepresidenta Boráka obsahovala informace o několika neuspořádaných 
turnajích, na čemž nesou dle jeho názoru největší podíl viny pořádající kluby (proti 
tomuto se zástupci dotčených klubů ohradili a jako hlavního viníka označili nefunkčnost 
webu). Vicepresident dále přiznal jistá pochybení, která ospravedlňoval svým prvním 
funkčním obdobím a z toho plynoucí nezkušeností a „rozkoukáváním se“ na tomto postu. 
Na základě následných interpelací ze strany delegátů, pak odpovídal na tyto 
problematiky: 
kategorie turnajů: tímto se vicepresident zaobíral hned po nástupu do funkce v roce 
2006 a nakonec dospěl, i z debat s hráči, k názoru, že stávající počet kategorií turnajů je 
přijatelný, a proto jej pro rok 2007 ponechal, do budoucna uvažuje maximálně o spojení 
kategorií Local a Club; větší starosti než počet kategorií turnajů mu dělalo to, že turnaje 
shodné kategorie nesplňují stejná kritéria – v říjnu 2006 proto předložil seniorátu 
materiál, v němž přesně vymezil podmínky, které musí turnaj dané kategorie splnit; 
golf kroket: v roce 2007 se uspořádaly 2 turnaje v golf kroketu s velmi kladnou odezvou 
ze strany hráčů; do dalších let chce, aby se počet turnajů ještě rozšířil a golf kroket se tak 
stal rovnoprávným partnerem asociačního kroketu; hodlá zavést golfkroketový gradeový 
žebříček; v blízké budoucnosti nemíní zavádět handicapové hry, ani rozšíření počtu 
kategorií turnajů; 
výjimky ze Soutěžního řádu: praetor Vrtný vyjádřil podivení a znepokojení nad 
množstvím udělených výjimek ze Soutěžního řádu (dva kurty namísto čtyř na 
GrandSlamu Telčský pohár – bylo hráno paralelně; semifinále odehráno tie-breakem na 
Telč croquet z důvodu časové tísně; hra o 3. místo na Telč croquet – k čemuž neměl ze 
své funkce pravomoc) – vicepresident očekával, že tato situace nastane, a to už v 
okamžiku, kdy byly přijaty výše citované změny týkající se podmínek, jež musí splňovat 
konkrétní kategorie turnajů; vicepresident zastává názor, že je totiž lepší schválit 
systémové řešení, ze kterého jsou následně, je-li potřeba a ku prospěchu věci, udělovány 
výjimky. 

bod č.4: Zpráva seniora-kancléře 

Kancléř Dehner seznámil Sněm o finanční situaci AČMK – příjmy z odvodů ze 
startovného, které se od minulého Sněmu zvýšily z 10,– Kč na 20,– Kč nyní tvoří 
významnou část příjmů (téměř ¼). Dále informoval o počtu prozatím zaplacených 
členských příspěvků (46) a jeho odhad celkového počtu za rok 2007 se pohyboval mezi 
50 a 55, což by bylo nejvíce v historii AČMK. Tím však byly pozitivní zprávy ze strany 
kancléře vyčerpány – opět nesplnil založení transparentního účtu u e-Banky, dále byl 
nucen přiznat nepřipravenost na přechod na podvojné účetnictví. Vzhledem k těmto 
nesplněným úkolům a jisté opotřebovanosti ve funkci kancléře informoval přítomné o 
úmyslu nekandidovat znovu na funkci kancléře. Dále byl dotazován na: 
WCF Development Programme: H. Marečková zjišťovala, zda vedení AČMK ví o 
programu Světové kroketové federace (WCF) na podporu kroketu v členských 



asociacích; president Hazdra svou kladnou odpověď doplnil o upřesnění, že požadavkem 
k získání dotace je však vedení auditovaného účetnictví – se zajištěním auditu účetnictví 
se poté nabídl klub CCCC Hořice; 
sponzoring: otázka, která směřovala víceméně k celému Sněmu rozproudila diskusi jak o 
samotném sponzoringu (na úrovni AČMK vs. kluby), tak i o podstatě a funkci AČMK – z 
jednotlivých reakcí vyplynul závěr, že současná pozice Asociace, kdy koordinuje činnost 
klubů, garantuje pravidla a zastřešuje reprezentaci, je tou správnou cestou; zajištění 
finančních prostředků na vlastní chod je čistě v kompetenci samotných klubů 

bod č.5: Zpráva seniora-praetora 

Zpráva praetora Vrtného a následné dotazy se týkaly těchto témat: 
rozhodčí a zkoušky: proběhlo několik zkoušek a přezkoušení rozhodčích; v současné 
době jsou jenom 3 licencovaní rozhodčí (Š. Hazdra, O. Stankuš a T. Vrtný); tento stav je 
naprosto neuspokojivý, a jedním ze způsobů řešení, které seniorát učinil, bylo přijetí 
Směrnice o poskytování cestovních náhrad Turnajovým rozhodčím (nabyla účinnosti dne 
23. 8. 2007); další vizí praetora je vytvoření tří kategorií rozhodčích (A, B a C), na něž 
budou kladeny různé požadavky znalosti pravidel a jejich platnost bude omezena 
kategorií turnaje: 
     kategorie A: kompletní znalost pravidel; Turnajový rozhodčí na všech kategoriích 
turnajů; 
     kategorie B: kompletní znalost pravidel, s výjimkou interferencí; Turnajový rozhodčí 
na FirstClass a nižší kategorie turnajů, rozhodčí na všech turnajích; 
     kategorie C: znalost pravidel 1 až 21, 28 (faulty) a handicapových her; rozhodčí na 
FirstClass a nižší kategorie turnajů. 
Testy pro jednotlivé kategorie budou rozdílné a po jejich úspěšném složení 
(pravděpodobně při 85% úspěšnosti) by adept získal licenci na předem stanovenou dobu 
(např. 1 či 2 roky). Pro golf kroket chystá zavést pouze 1 kategorii rozhodčích, kteří 
budou skládat zkoušky ze znalosti pravidel golf kroketu. 
−zasedání Disciplinární a rozhodčí komise: v posledním funkčním období proběhlo 1 
zasedání DaRK, a to na Interclubu 2007 

bod č.6a: Změna stanov AČMK 

praetor Vrtný prezentoval svůj názor, že za členy Disciplinární a rozhodčí komise by 
měly být, pokud možno, navrhovány a voleny osoby, kterým byly v minulosti uděleny či 
v současné době jsou držiteli platné licence rozhodčího, neboť dle jeho názoru je znalost 
pravidel jedním z předpokladů pro správné přezkoumávání sporných případů; z tohoto 
důvodu navrhl pozměnit Stanovy AČMK tak, aby president nebyl automaticky členem 
DaRK 

návrh: 
"V čl. 4, §3, odst. 1 Stanov se vypouští pasáž ', a z tohoto titulu také členem Disciplinární 
a rozhodčí komise’ a v čl. 4, §7, odst. 2 se první věta mění tak, aby zněla: 'Disciplinární a 
rozhodčí komise se skládá ze seniora-praetora a čtyř osob zvolených Sněmem.'." 



 
13 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 2/X  

předseda Sněmu rozhodl přerušit projednávání tohoto bodu a zařadit jej znovu po volbě 
orgánů AČMK  

bod č.7: Odvolání Seniorátu a Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

plénu byly předneseny jiné možnosti odvolávání a délky funkčního období než je 
současná praxe, mj.: 
--- stávající členové orgánů AČMK by plnili svou− funkci až do 31. 12. 2007 a nově 
zvolení členové by se ujali svých povinností na celý kalendářní rok 2008 (B. Navrátil); 
--- prodloužit funkční období na 2− roky (L. Vorlová); 
žádný konkrétní návrh však z debaty nevzešel  

návrh: 
"Odvolává se Seniorát a Disciplinární a rozhodčí komise AČMK" 
 
12 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 3/X  

H. Marečková navrhla, aby předseda Nominační komise byl stálým členem seniorátu, 
především z důvodu zkvalitnění vzájemné komunikace – z následné diskuse vyplynulo, 
že by toto řešení nebylo příliš šťastné, neboť členy Nominační komise určuje 
vicepresident a ti si ze svého středu vybírají předsedu 

bod č. 8: Volba dalších seniorů 

před vlastní volbou Seniorátu navrženo, aby Sněm nejprve rozhodl, zda chce volit další 
seniory 

návrh: 
"X. Sněm zvolí další seniory." 
 
návrh nebyl sekundován  

bod č. 9: Volba presidenta AČMK 

jako kandidáti navrženi Štěpán Hazdra, Hana Marečková a Otakar Stankuš, první 
jmenovaný kandidaturu odmítl 

návrhy: 
Marečková, H. 10 
Stankuš, O. 2 
 
US AČMK č. 4/X zvolena Hana Marečková presidentem AČMK  



bod č. 10: Volba vicepresidenta AČMK 

jako kandidáti navrženi Michal Borák, Jiří Plachý a Otakar Stankuš, druhý jmenovaný 
kandidaturu odmítl 

návrhy: 
Borák, M. 8 
Stankuš, O. 2 
ne 1 
 
US AČMK č. 5/X zvolen Michal Borák vicepresidentem AČMK  

bod č. 11: Volba seniora-kancléře AČMK 

jako kandidáti navrženi František Kozel, Martina Navrátilová, Otakar Stankuš a Leona 
Vorlová, první a poslední jmenovaný kandidaturu odmítl, kandidatura Otakara Stankuše 
nebyla sekundována 

návrh: 
"Martina Navrátilová je zvolena seniorem-kancléřem AČMK"  

9 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 6/X  

bod č. 12: Volba seniora-praetora AČMK 

Jako kandidáti navrženi Otakar Stankuš a Tomáš Vrtný 

návrhy: 
Stankuš, O. 8 
Vrtný, T. 5 
 
US AČMK č. 7/X zvolen Otakar Stankuš seniorem-praetorem AČMK  

bod č. 13: Volba členů Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

Navrženi Štěpán Hazdra, Michal Kotyk a Tomáš Vrtný 

návrh: 
"Štěpán Hazdra je členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK."  

11 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 8/X  

návrh: 
"Michal Kotyk je členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK."  

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



návrh: 
"Tomáš Vrtný je členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK."  

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

bod č. 14a: Různé 

zpráva předsedy Nominační komise: H. Marečková seznámila přítomné s kritérii, podle 
kterých členové Nominační komise ve složení H. Marečková, O. Stankuš a T. Vrtný 
vybírala a nominovala hráče (výkonnost, zkušenosti, osobní zajištění a ochota, výkonnost 
v nominaci a osobní pocit Nominační komise); v roce 2007 rozhodovala komise o 
nominacích na dvě akce – mezistátní turnaj s Německem v Hamburku (8. – 10. června 
2007) a Mistrovství Evropy družstev v anglickém Cheltenhamu (28. 6. – 1. 7. 2007), kde 
jsme se umístili na 13. místě 

uspořádání seminářů: F. Kozel vystoupil s požadavkem na uspořádání seminářů 
zabývajícími se určitými problematikami, jež jsou v rámci AČMK a klubů 
nejožehavějšími; tyto by byly přístupné všem zájemcům a sloužily k objasnění a snad i 
nalezení případných řešení 

návrh: 
"Sněm pověřuje Seniorát přípravou seminářů na volně formulovaná témata stavební a 
materiálně technické základy klubů (kurty) a ekonomicko organizační podmínky rozvoje 
činnosti AČMK." 
13 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 11/X  

dopis předsedy klubu z Karlových Varů: Š. Hazdra přečetl dopis předsedy 
karlovarského klubu M. Pažďory adresovaný delegátům X. Sněmu AČMK. 

bod č.6b: Změna stanov AČMK 

J. Dehner navrhl změnit sídlo AČMK z důvodu personální změny na postu kancléře a 
jeho neochoty dále nést případná rizika spojená s fungováním Asociace; po delší debatě 
týkající se neúnosnosti zavedené praxe, kdy se adresa AČMK mění v závislosti na osobě 
kancléře, bylo dohodnuto zvolit adresu, u které se předpokládá dlouhodobá stabilita, a 
dále vytvoření korespondenční adresy, která se bude měnit podle požadavků aktuálního 
kancléře 

návrh: 
"Článek č. 2 Stanov se mění tak, aby zněl: 'Sídlo organizace je Telč II/U Štěpnického 
rybníka 323/02, 588 56.'." 
 
12 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 12/X  

 



bod č.14b: Různé 

Stanovy registrovaných klubů debatovalo se o aktuálnosti stanov jednotlivých klubů, 
které má AČMK, resp. kancléř k dispozici; dokonce byla zvažována možnost, zda by se 
tato povinnost měla promítnout do Stanov AČMK; nakonec nebyl předložen žádný 
konkrétní návrh 

bod č.6c: Změna stanov AČMK 

z důvodu dezinformace delegátů ze strany exkancléře J. Dehnera byl opět otevřen bod 
týkající se změny Stanov AČMK; vzhledem k tomu, že došlo ke změně zákona č. 
83/1990 Sb., o sdružování občanů (konkrétně v § 6, odst. 4), a to zákonem č. 342/2006 
Sb. (ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ), jsou občanská sdružení povinna do 3 let od 3. 7. 2006 
doplnit do svého názvu text "občanské sdružení" nebo zkratku"o. s." 

návrh: 
"Článek č. 1 Stanov se mění tak, aby zněl: 'Název organizace je Asociace 
českomoravského kroketu, o. s. (dále jen AČMK).'." 
 
12 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 13/X  

 

bod č.15: Návrh na ukončení zasedání X. Sněmu AČMK 

návrh: 
"Zasedání X. Sněmu AČMK je ukončeno" 
 
11 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 14/X  

 
v Havířově dne 6. října 2007 


