
Zápis z XII. Sněmu AČMK, konaného dne 5. dubna 2009 v Bříšťanech 

přítomní:  

Dehner, Jan (senior-kancléř) – zapisovatel 
Hajn, David (CCD Telč) 
Hazdra, Štěpán (senior-praetor) 
Marečková, Hana (president) – předseda Sněmu 
Navrátil, Boris (FNCC Ostrava) 
Navrátilová, Martina (FNCC Ostrava) 
Plachý, Jiří (vicepresident) 
Vorel, Stanislav (CCCC Hořice) 
Vorlová, Leona (CCCC Hořice) 
Vrtný, Tomáš (SKK Silesia) 

průběh:  

Úvod 

presidentka seznámila delegáty s jednotlivými body jednání: 
     1. změna Stanov AČMK 
     2. Jednací řád AČMK 
     3. diskuse o nadcházející sezóně, úkoly Seniorátu a různé 
na návrh T. Vrtného je prohozeno pořadí bodů (2) a (3)  

 

pravidla jednání Sněmu 

předseda Sněmu informoval přítomné o základních pravidlech Sněmu, jimiž jsou: 
     - ke každému bodu se může vést rozprava, každý účastník smí vystoupit v rozpravě k 
danému bodu maximálně 3x (technické/procedurální poznámky se nepočítají), rozsah 
každého příspěvku nesmí překročit 2 minuty; 
     - právo předkládat návrhy k projednání na Sněmu mají všichni členové AČMK 
delegovaní na Sněm, takovýto návrh bude zařazen na program jednání pouze v případě, 
že bude předán v písemné podobě senioru-kancléři  

 

bod č. 1: Způsob hlasování XII. Sněmu 

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



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

 

bod č. 2: Jednací řád AČMK 

návrh (viz příloha č. 1) předložil J. Plachý – důvodem pro jeho vytvoření a předložení je 
snaha pro zavedení závazných pravidel jednání Sněmu, předkládání návrhů a jejich 
schvalování atd.; k materiálu se jako jediný vyjádřil T. Vrtný, a to v tom smyslu, že 
myšlenka Jednacího řádu, ve kterém budou popsány formální procedury zasedání Sněmu, 
je správná a plně podporuje její schválení, ovšem ne v předloženém znění, mj. mu 
vytýkal toto: 
     - jeho odlišnost od zavedené praxe jednání Sněmu AČMK – předložený Jednací řád 
vychází z kontinentálního vzoru (např. při řešení sporných situací, odkládání bodů apod.), 
kdežto všechny dosavadní Sněmy byly vedeny po způsobu anglosaském 
     - při hlasování jsou vedle hlasů „pro“ a „proti“ relevantní rovněž hlasy „zdržel se“ 
     - brzké termíny pro předkládání návrhů a zpřísnění předkládání návrhů na místě 
T. Vrtný rovněž vyjádřil přesvědčení, že schválení dokumentu tohoto významu je 
otázkou minimálně jednoho roku 
 
J. Plachý na základě těchto připomínek návrh stáhl, očekává konkrétní připomínky k 
materiálu a po jejich zapracování hodlá předložit Jednací řád na program příštího Sněmu 

 

bod č. 3: Změna Stanov AČMK 

president H. Marečková navrhla změnu Stanov AČMK v několika částech, kterými jsou: 
     - pozměnění tvaru adresy sídla AČMK (na návrh B. Navrátila); 
     - prodloužení funkčního období Seniorátu a Disciplinární a rozhodčí komise o 1 rok 
     - pro obskurnost odstranit z čl. 4, §2, odst. 2, d. část „§3, odst. 2, c.;“ 
     - změna celého znění čl. 7, §4 
 
z výše uvedených změn proběhla diskuse pouze k jediné, a to k prodloužení funkčního 
období volených orgánů AČMK; proti tomuto návrhu se postavil T. Vrtný, podle jehož 
názoru jde o unáhlené rozhodnutí, které sníží demokratickou kontrolu, je přesvědčen, že 
organizace i přes osmileté období fungování je stále v „rozpuku“ a je tak příliš brzy pro 
takovou změnu, zároveň vyjádřil údiv nad skutečností, že návrh je předkládán po 
zkušenostech z fungování minulého Seniorátu a navíc v situaci, kdy polovina současného 
Seniorátu je ve funkci krátkou dobu; proti tomuto názoru postupně vystoupili B. Navrátil, 
který prodloužení mandátu podpořil, stejně tak i Š. Hazdra, L. Vorlová; J. Plachý si 
myslí, že demokratičnost bude zachována, neboť konání Sněmu 1x za rok ve Stanovách 
zůstává zachováno 

návrh: 
"Čl. 2 Stanov se mění tak, aby zněl: 'Sídlo organizace je U Štěpnického rybníka 323, Telč 



II, PSČ 588 56.'." 
 
10 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 2/XII  

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 zvolení.'." 
 
9 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 3/XII  

návrh: 
"V čl. 4, §2, odst. 2, d. se slova '§3, odst. 2, c.;' zrušují.“ 
 
10 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 4/XII  

návrh: 
"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 
zvolení.'." 
 
8 hlasů pro, 2 hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č. 5/XII  

návrh: 
"Čl. 7, §4 Stanov se mění tak, aby zněl: 
'§4 Zrušení registrace klubu 
Seniorát může rozhodnout, že zruší registraci klubu v případě, že: 
     a. počet členů klubu klesne pod 3; 
     b. došlo k hrubému porušení Stanov AČMK ze strany tohoto klubu.'." 
 
10 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 6/XII  

 

bod č.4: Různé 

Interclub 2009: vicepresident seznámil přítomné se svou představou o chystaném 
meziklubovém mistrovství, seznámil přítomné s termíny pro přihlášení (30. 4. 2009), 
zaplacení startovného (31. 5. 2009) a přislíbil zaslání propozic a harmonogramu 
jednotlivým představitelům klubů 
mezistátní trojutkání SRN – ČR – Švédsko: T. Vrtný pochválil presidenta za vyjednání 
zápasu mezi zmíněnými zeměmi , které by se mělo konat v Hamburgu na počátku září, 
žádné další podrobnosti o utkání nejsou doposud známy 
vicepresident a Soutěžní řád: T. Vrtný vyjádřil podivení nad výraznými změnami v 
Soutěžním řádu, které vicepresident učinil navzdory jeho tvrzením na XI. Sněmu AČMK; 
vicepresident si je tohoto vědom, přesto je přesvědčen o správnosti svého konání, 
zavedení dlouhých her je krokem k hernímu přiblížení se světu a rozšíření počtu 



startujících na GrandSlamech vidí jako možnost pro rozšíření a zkvalitnění hráčské 
základny, odložení těchto záměrů až na konec této sezóny by cítil jako promarnění 
drahocenného času 
pozdní předkládání zápisů ze zasedání Seniorátu: T. Vrtný vyčinil kancléři za 
nedodržování termínů pro zveřejnění zápisů ze zasedání Seniorátu, čímž naprosto 
ignoruje US AČMK č. 7/XI; kancléř se přítomným omluvil za prodlevy a jako důvod 
uvedl svou lenost, přislíbil nápravu stavu 
neuskutečnění školení rozhodčích: T. Vrtný se dotázal praetora na důvody nekonání 
školení rozhodčích; na svou obhajobu uvedl praetor, že jako nováček ve funkci a při 
absenci jakýchkoli dokumentů od svého předchůdce, mu trvalo mnohem déle připravit se 
na takovou akci, je však připraven v případě zájmu školení uskutečnit 

Nominační komise 
T. Vrtný se podivil nad zřejmou nečinností Nominační komise a vyzval Seniorát a zvláště 
vicepresidenta k řešení této neutěšené situace  

návrh: 
„Sněm ukládá Seniorátu a zejména vicepresidentovi, aby neprodleně, nejpozději do 12. 4. 
2009, vyřešili faktickou nefunkčnost Nominační komise.“ 
 
návrh nebyl sekundován  

D. Hajn se pokusil osvětlit způsob (ne)fungování Nominační komise, které je 
dosavadním členem; přes veškerou snahu o komunikaci se zbývajícími dvěma členy 
Nominační komise se, až na občasné a pozdní odpovědi ze strany předsedy komise F. 
Kozla a nulové odezvy ze strany M. Boráka, nedočkal ničeho; na závěr konstatoval 
okamžitou nutnost řešení této situace; vicepresident potvrdil současný neblahý stav a 
začal již podnikat kroky k jeho nápravě  

návrh: 
„Sněm ukládá Seniorátu a zejména vicepresidentovi, aby neprodleně, nejpozději do 12. 4. 
2009, vyřešili faktickou nefunkčnost Nominační komise.“ 
 
10 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 7/XII  

 

bod č. 5: Návrh na ukončení zasedání XII. Sněmu AČMK 

návrh: 
"Zasedání XII. Sněmu AČMK je ukončeno." 
 
10 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 8/XII  

 
v Bříšťanech dne 5. dubna 2009 


