
Zápis z valné hromady ČMBS 17. 9. 2011 
 
Pavel Halamka: Valná hromada nedosáhla potřebného množství 63 účastníků, a tedy výkonný výbor 
svolává náhradní valnou hromadu, která bude začínat v 11.00. 
Jaroslav Mrkvička: Delegáti, kteří nejsou členem klubu, který zastupují, podle stanov nejsou platným 
zástupcem klubu a musí vrátit hlasovací lístky. Vracejí dva. 
Pavel Halamka zahajuje schůzi. Čte dopis Martina SeverY, předsedy ČMBS, který se z pracovních 
důvodů nemohl zúčastnit.  Předává slova P. Kunešovi. 
Představuje se a bude moderovat a řídit tuto VH. 
 
Následuje návrh na schválení programu VH a návrh změn. 
Návrh, že bod číslo 10 se přesune za bod 3 (hlasování o stanovách) 
Petr Kočička, Petr Fikais, Jaroslav Mrkvička byli navrženi jako mandátní komise. 
Volba mandátní komise, jednohlasně byli zvoleni. 
Zaid Al-Tamimi vznesl dotaz, proč někteří hlasují několika hlasovacími lístky, odpovídá hospodář 
ČMBS, že hlasují podle starých stanov z roku 2000 a v nových stanovách je to již jinak. 
Na to téma se rozhořela diskuse, kde vystoupilo několik lidí (p. Hovorka, opět Al Tamimi apod., Pavel 
Halamka) 
Pan Hovorka vystoupil s tím, že pan Kejla nebyl pozván, ačkoli zastává funkci v sekci pool a snooker. 
Pan Nejedlo vysvětluje, že nemá žádnou oficiální funkci (podle stanov z roku 2000, sekce neexistují), 
která by ho opravňovala k pozvání. 
Šaňa – Karambol Praha – navrhuje hlasování u každého jedním lístkem. 
Pan Nejedlo čte dopis z právního oddělení (ohledně fungování a postupu schválení nových stanov), 
pan Hovorka oponuje s několika připomínkami. 
Další diskutující Kristian Walach, pan Šaňa. 
Dospělo se k dohodě ohledně hlasovacích lístků, jako první vystoupil pan Halamka, který závazně 
prohlásil, že bude hlasovat pouze jedním hlasovacím lístkem, potom se přidali i všichni ostatní 
s více hlasovacími lístky. 
Pan Vocháček (Jablonec) navrhuje bod č. 10 nepřesunovat a VH řídit podle starých stanov. 
Pan Mrkvička hlásí, že je 52 mandátů a šest se bude zdržovat hlasování (duplicitní hlasovací lístky). 
Zpráva mandátové komise:  57 ze 125 pozvaných jsou přítomni, náhradní VH je usnášeníschopná. 
29 hlasů je potřeba ke schválení legislativních věcí. 
Pan Kuneš podává zprávu, že náhradní VH je usnášeníschopná a přistupuje k hlasování o návrhu 
změnit pořadí programu VH, který navrhl pan F. Nejedlo. 
Hlasování bylo uskutečněno. 48 hlasů pro, nikdo proti, ostatní se zdrželi. Hlasování je platné. 
Další hlasování o programu VH jako celku. Optická většina je pro. Hlasování bylo platné. 
Další bod 3. Schválení jednacího řádu. 
Optická většina je pro, jeden proti, ostatní se zdrželi. 
Bod 4. Návrh na schválení stanov ČMBS a to, bod po bodu. 
Vystupují diskutující k platnosti či neplatnosti původních stanov a o návrhu na změny stanov a 
množství jejich úprav. Předsedajícím je podán návrh na změnu stanov adBlock, tedy najednou. 
Hlasování: schválit změnu stanov najednou, ne bod po bodu. 47 pro, 5 proti. 
Pan Mrkvička vystupuje z faktickou připomínkou, co všechno změní nové stanovy ve vztahu k ČSTV, 
krajské svazy se ruší a všechno budou řídit jednotlivé sekce. 
P. Mrkvička: zpráva o stavu ČMBS, 102 zaregistrovaných klubů, 3532 členů. 4883 je vedeno 
v matrice ČMBS. 
 
Je vyhlášena 20 minutová přestávka. 
 
Jeden delegát v průběhu přestávky odešel: Zaid Al-Tamimi z Řipské Praha. 



Pan Mrkvička – poznámka jako odezva na dotazy: proč posílal hlasovací lístky, e-mailem, protože 
klasickou cestou je to drahé a nic to navíc neřeší. 
Návrh předsednictva o doplnění o bod 5b – schválení stanov adBlock, podle předchozího hlasování. 
Pan Hovorka doporučuje přečíst dopis T. Kejly, který se zasazuje o vznik nové snookerové sekce. 
Pan Kuneš čte dopis. 
Pan Vocháček doporučuje nebrat tento dopis v úvahu, protože se jedná o názor fyzické osoby a ne 
skupiny členů.  
Pan Kohout vystupuje s opačným názorem. 
Pan Vocháček navrhuje přijmout usnesení, založit samostatnou sekci snooker. 
Paní Žalmanová vystupuje s faktickou připomínkou ohledně rozdělení financí mezi sekce a nově 
vznikající sekci. 
Hospodář – finance a vznik sekce spolu nesouvisí. 
Pan Walach – založení nové sekce má vliv na rozdělení financí. Hospodář ČMBS oponuje a navrhuje, 
aby si pan Walach přečetl stanovy. 
Pan Šaňa – Je-li 15 oddílů ve třech oblastech, navrhuje založit novou sekci. 
Pan Nejedlo souhlasí s návrhem, že VH bude hlasovat o vzniku snookerové sekce, přičemž 
snookerová sekce musí doložit všechny náležitosti. 
Pavel Halamka s tím souhlasí, neví však, kdo startuje za pool, kdo za pool a snooker zároveň. 
Dotaz, proč tu není nikdo z snookeru, pan Kejla tam snad není sám. Nemá kdo odpovědět. 
Hlasování o zařazení do programu VH  - vznik snookerové sekce: Optická většina pro, 9 se zdrželo. 
Hlasování o založení snookerové sekce: Optická většina pro, zdrželo se 3. 
Hlasování o bodu schválení nových stanov: optická většina pro, zdrželo se 1 
Hlasování o schválení návrhu nových stanov ČMBS: optická většina pro, proti 6, zdrželo se 8. 
 
Zpráva hospodáře pana Nejedla. Do zprávy vstupuje p. Tunkr, který upřesňuje rozdělení peněz 
mezi sekce. 
Ke zprávě nikdo nemá připomínky. 
Tomáš Vančura, člen revizní komise podává zprávu. 
V sekci pool vše skoro bez připomínek, velké výhrady k dokladování výdajů a příjmů karambol. 
Šlambor: připomínka, že revizní komise musí pozastavit fungování člena sekce, pokud přečerpává 
finance. 
Pan Nejedlo odpovídá, že to by měla karambolové sekce toto řešit sama, bylo to řešeno, ale 
nepřipadalo jim (VV), že překročení limitu karambolové sekce bylo natolik vážné, že by muselo 
pozastavovat činnost p. Tunkra,  je to v zápisu VV. 
Pan Tunkr se vyjadřuje k tomuto, že ještě nedodal některé doklady a je vše v pořádku. Přečerpávání a 
výsledky jsou jiné věci, zveřejňuje rozpočet karambolové sekce. Rozpočet je jedna věc a zveřejnění 
výsledků věc druhá. 
Pan Nejedlo se vyjadřuje ke zprávě revizní komise, že některé doklady se musí dodat a nevidí v tom 
problém, k návrhu založení knihy přijaté a založení knihy pošty vysvětluje, jak to nyní funguje, že 
dopisy přebírá paní Bystřická, doporučené dopisy přebírá sám, proto nevidí důvod k zakládání knihy 
pošty. 
Vyjadřuje se k panu Tunkrovi, a to že si karambolová sekce rozděluje sama svěřené finance, on pouze 
přiděluje množství peněz jednotlivým sekcím, podle klíče který schválila VH. 
P. Šlambor peníze dává krajskému svazu, který to přerozděluje dál a dává vyúčtování. Pan Mrkvička 
říká, že toto teď končí a sekce si budou hospodařit s penězi samy. 
Pan Kohout se ptá, když na MS platí startovné a potom mu přijdou peníze z ČMBS a nic nemusí 
podepisovat. Předsedající odpovídá, že to vše budeme řešit na této VH a řeší to nové stanovy. 
Pan Hovorka se vyjadřuje k mistrovství karambolu a poolu (snooker), předkládá námět uspořádat 
mistrovství všech kulečníkových disciplín dohromady. 
Podle vyjádření olympijského výboru se budou preferovat do budoucna levnější sporty. Dále se 
vyjadřuje k disciplíně ruské pyramidy a jejich hráčům. 



Pan Nejedlo se ptá, kdy padl tento námět (preference levnějších sportů), pan Hovorka odpovídá, že 
v Madridu na konferenci, má písemné podklady. Kdy naposledy se účastnil schůze OV (otázka p. 
Nejedlo). Pan Hovorka odpovídá, že asi před třemi měsíci. 
Pan Nejedlo přečetl dopis sekretáře OV, že se zástupce ČMBS nezúčastnil žádné ze schůzek OV. Pan 
Hovorka odpovídá, že na některé nejezdí, protože mu nepřipadají důležité. 
Pan Nejedlo odpovídá, že se nezúčastnil žádného pléna OV. P. Hovorka odpovídá, že si to prověří, že 
se mu to nezdá. 
Pan Vocháček dává návrh k podání hlasování na návrh kontroly funkce p. Hovorky a jeho účasti na 
OV. 
Hlasování proběhlo a optická většina byla pro. 
 
Předsedající zahajuje diskusi k probíraným tématům. 
Pan Mrkvička, co je schváleno, se musí kontrolovat a nejedná se o nápravě. 
Jsou kluby, které dlouhodobě neplatí a stále hrají soutěže. Jedná se o 1500,- ročně do 30. června. 
Jmenuje přesné kluby, které neplatí. U poolu vše funguje v pořádku, problém je u karambolu. 
Navrhuje doplacení zpětně. 
Předsedající se vyjadřuje k tomuto tématu, kdy sám nezaplatil, protože na to zapomněl a všem se 
omlouvá. 
Pan Tunkr se oponuje, že to tak není, že není pravda, že poolové kluby mají zaplaceno a karambolové 
ne. Za vše můžou oblasti, které připouštějí hráče do soutěží, anebo nemají evidenci. Navrhuje jak 
situaci napravit, za nic nemůže. 
Pan Mrkvička reaguje, že se zbavuje odpovědnosti a že je to hlavně jeho práce jako prezidenta 
karambolu. 
Pan Halamka objasňuje, jak to funguje v poolové sekci a že nehraje nikdo, kdo nemá zaplaceno. 
Tomáš Onderek se ptá, kam jdou peníze vybrané na startovném. Pavel Halamka na to přesně 
odpovídá. 
Pan Vocháček návrh o hlasování: dávat toleranci do 10. měsíce kalendářního roku. Pan Halamka 
odpovídá, že je vše odhlasované na minulé VH. 
Pan Vocháček bere návrh zpět. 
Tomáš Onderek upřesňuje dotaz, když nebude klub platit tři roky, zda potom, když budou chtít hrát, 
budou doplácet pouze jeden rok – navrhuje brát ocenění a zaplatit všechny dluhy. 
Paní Žalmanová – je to její návrh, že do konce června musí být zaplaceno, je to odsouhlaseno VH. 
Karambol musí vše doplatit nebo klub vyloučit ze soutěží. 
Pan Mrkvička její slova potvrzuje a doplňuje přesné částky i pokuty za pozdní placení. 
Předsedající – tímto je to vyřešeno. 
Pan Kotil: proč VV nesvolává nejvyšší orgán ČMBS – grémium, proč nejsou dodržovány rozpočty, 20 
let ČMBS. 
Nejedlo, grémium bylo svoláváno 2008, nesvolává se, protože stojí hodně peněz a nebyly zásadní věci 
k řešení. Na otázku o rozpočtu se nevyjádřil.  
Předsedající – zbývá několik bodů, schválení rozpočtu na rok 2011/12 a závěr. 
Pan Nejedlo – rozpočet: K dispozici 402 900,51,- (z toho disponibilních asi 260 tis.) peníze od státu 
nejisté, je potřeba šetřit, peníze nevydávat, jenom na nejnutnější věci. 
Pan Vocháček: není možné toto schválit VH, potom nebude možné peníze čerpat. 
Pan Onderek: Kdo kolik peněz dostavá a podle čeho. 
Pan Nejedlo: podle rozhodnutí VH. 
Pan Nejedlo: peníze by měl přerozdělovat VV, a to je můj návrh. 
Pan Tunkr: mluví obecně o penězích, o tom, že všechny peníze dostává hospodář, a on potřebuje pro 
karambol více peněz, které dokáže sehnat jiným způsobem. 
Pan Nejedlo upozorňuje, že příjem karambolové sekce je dlouhodobě několikanásobně nižší než 
poolové a říká přesné částky. Navrhuje, aby o přerozdělování financí rozhodoval VV. 
Pan Halamka referuje o dohodě mezi pool a snooker, snooker dostává 20% z celkové částky určené 
pro pool. Dále se platí příspěvky EPBF. 



Kristian Walach návrh: nevíme, jaké budou příjmy, jestli bude sekce snooker, navrhuje předat 
pravomoci k rozdělení peněz VV. 
Pan Vocháček, navrhuje stejné rozdělení jako doteď, sekce pool a snooker si rozdělí peníze sama, do 
další VH, potom se zvolí klíč jiný. 
Pan Pokrývka: Navrhuje svěřit rozdělení peněz VV s podmínkou, že vše bude transparentně 
rozdělené, každá ze sekcí bude mít krizový rozpočet na rok dopředu, všechny rozhodnutí o 
rozdělování peněz budou zveřejněny. 
Pan Onderek, každá ze sekcí by měla dostat třetinu peněz. 
Pan Tunkr, klíč k rozdělení je jedna věc, množství peněz druhá. Navrhuje za sekce dávat veřejný 
rozpočet rok dopředu. 
Paní Žalmanová – odsouhlasit stávající stav, dát důvěru v rozdělování VV. 
P. Pokrývka opět chce transparentní rozpočty. 
Onderek – zástupci snookeru nebudou souhlasit, pan Nejedlo – snooker ještě nevznikl. 
Pan Halamka – objasňuje věci kolem pool a snooker, snooker samostatně ještě nefunguje, ale 
přimlouvá se za to, aby v okamžiku vzniku měl mít samostatný rozpočet. 
Rosice – je snooker, není snooker – navrhuje dát důvěru v rozdělování VV. 
P. Vocháček – snooker usiluje o osamostatnění, ale ještě nejsou a nikdo od nich tu není. Diskuse o 
nich je zbytečná. 
Chlumec – zálohy z roku 2006,7,8 jsou nezúčtovatelné a musí se vrátit do pokladny ČMBS. 
Usnesení o rozpočtu:““ 
Hlasování o schválení o usnesení rozpočtu. 
Optická většina pro, sedm se zdrželo. 
 
Byla vyhlášená 20minutová přestávka. 
 
V průběhu přestávky odešli další delegáti. 
Pan Nejedlo čte usnesení a žádá o hlasování, na to odpovídá několik delegátů, že se musí nejdříve 
vyřešit neplacení příspěvků ČMBS.  
Návrh o zavedení dalšího bodu programu, a to neplacení příspěvků ČMBS 
Hlasování: optická většina pro, bod byl zařazen. 
Pan Halamka navrhuje, že hráči, kteří nemají zaplaceno, nemohou hrát. 
Pan Vocháček navrhuje pověřit VV a oblasti, aby zkontrolovali, kdo nemá zaplaceno, 
Pan Mrkvička navrhuje pověřit hospodáře kontrolou, a aby bylo postupováno striktně podle řádu. 
Paní Žalmanová navrhuje doplatit vše do desátého měsíce tohoto roku. Nechápe jak je možné, že do 
karambolových soutěží vůbec hráči s nezaplacenými příspěvky nastoupili. Na vině je hlavně prezident 
karambolové sekce pan Tunkr. 
Pan Šaňa – navrhuje, aby hráči, kteří nemají, zaplaceno, nehráli. 
Pan Javůrek dává návrh, aby kluby, které nemají zaplaceno, byly vyloučeny z ČMBS 
Hospodář ČMBS, nemáme nástroje pro tuto věc, řešení bych nechal na další VH. 
Žambor – chce přesné datum doplacení příspěvků, kluby, které nehrají, nechce nechat řešení do 
dalšího VH. 
Ústí nad Labem – SKK zastavili členství, přešli pod SKP, nicméně SKK nechtějí rušit, ve vhodnou chvíli 
obnoví členství a budou platit příspěvky. 
Pan Nejedlo sepsal na několikáté přesnou formulaci, která byla hlasováním schválena: 
VH pověřuje hospodáře svazu ve spolupráci s matrikářem zveřejnit dluhy klubů, které se zúčastnili 
soutěží bez zaplacení klubových příspěvků. 
VH pověřuje VV vybrat tyto dlužné peníze do konce 31.10.  jinak budou vyloučeni ze soutěží. 
Hlasování – optická většina pro, proti dva 
 
 
Po schválení usnesení se pan Kuneš  zakončil valnou hromadu ČMBS 
 
 


