
 Adresa web e-mail 

Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17 http//www.cmbs.cz hospodar@cmbs.cz 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDENTA S VV ČMBS 
SCHŮZE VV ČMBS V <PRAHA> DNE <17>. <04>. <2019> 

PREZENCE 

PŘÍTOMNI ZA VV  ČMBS  

> Aleš Šlambor 

> František Nejedlo 

> Robin Vladyka 

> Tomáš Kejla 

> Libor Bača 

PŘÍTOMNI ZA KRK  

>  

HOSTÉ  

>  

NEPŘÍTOMNI  

>  
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PROGRAM JEDNÁNÍ  

- Proběhlo seřazení témat dle priorit: 

> A: nutno probrat 

> B: možno probrat (případně odložit na další setkání VV) 

> C: nebude se probírat (odložit na další setkání VV) 

PRIORITA A 

> Jednání VV svazu, kompetence, jednotná linie svazu, prezident svazu 

> Transparentní hospodaření, prezident svazu 

> Transparentní řízení, prezident svazu 

> Členská základna, prezident svazu 

> Členské příspěvky, prezident svazu 

> Návrh rozpočtu 2019, prezident svazu 

> Karambol, Projekt archiv, prezident svazu 

> Karambol, Projekt SKSK, prezident svazu 

> Pool, začátek sportovní sezóny, prezident svazu 

> Snooker, Projekt výsledkový servis, prezident svazu 

> Snooker, info Arenia Snooker Academy, VV svazu 

PRIORITA B,C 

>  
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PRIORITA A 

1. Jednání VV svazu, kompetence, jednotná linie svazu, prezident svazu. 

Individuální konzultace prezidenta svazu s GS, prezidentem sekce pool a snooker.           

Monitoring způsobů práce a konfrontace s ověřenou praxi v sekci karambol a představou 

prezidenta svazu, ujasnění priorit v nastavení mantinelů k dosažení shody pro tuto schůzku. 

 

2. Transparentní hospodaření, prezident svazu. 

VV svazu vzal na vědomí informaci o vedení všech účtů svazu v režimu Transparentní. 

VV svazu vzal na vědomí povinnost 2x za rok zveřejnit položkový pohyb svého hospodaření, 

dle dat účtu banky, platí pro VV svazu /GS/ a VV sekcí /prezidenti/, na příslušném webu. 

Roční hospodaření do 30.4. po účetní uzávěrce svazu a půlroční hospodaření v období od 1.1. 

do 30.6. v případě konání VH svazu a sekcí v první polovině roku, pak od 1.1 do posledního 

dne měsíce před měsícem ve kterém proběhnou VH.  

U kumulovaných položek je nutné uvést rozklad, nebo přímo vykázat položkovou kalkulaci. 

Každý projekt, akce bude vyúčtována kompletně, včetně všech požadovaných příloh. 

Každý projekt, akce s rozpočtem ≥10tis musí projít schvalovacím procesem příslušného VV. 

Zálohy nebudou poskytovány, pokud ano do vyúčtování bude příslušný účet zmražen. 

Maximum plateb směrem ke svazu a sekcím bude probíhat bezhotovostně. 

GS bude měsíčně informovat VV svazu /e-mail/ o rozsahu čerpání osobních nákladů. 

GS jedenou ročně do 30.4. předloží kompletní finanční agendu matrika příjmy-výdaje. 

Návrh vyplacení stravného /diety/ podléhá schválení VV svazu, viz. dokument Nakládání 

s finančními prostředky /metodický pokyn ČMBS z 1.10.2013/.  

Byl projednán návrh sekce pool diety hráčům ME /zpětně/, sekce karambol funkcionáři ME. 

Obecně k příjmům, z definice spolku /svaz, klub/ je umožněno jako příspěvkové neziskové 

organizaci přijímat bez danění příspěvky, dary atd. /viz. startovné/. 

Obecně k výdajům, z definice spolku /svaz, klub/ je umožněno jako příspěvkové neziskové 

organizaci za opakovanou činnost vyplácet mzdy, odměny dle DPP vč. daňových povinností, a 

za víceméně nepravidelnou činnost či jen jednorázové vyplacení odměny /viz. price-money/ 

zde je povinen příjemce se řídit Zákonem o dani z příjmu 586/1992 Sb. 

 

3. Transparentní řízení, prezident svazu. 

Obecně bude o rozhodnutí, jednání, práci kteréhokoli člena výboru informován příslušný VV. 

Informovanost je klíčovým prvkem řízení, jednak ve schvalování financí tak řízení sportu. 

VV svazu vzal na vědomí povinnost e-mail komunikace v sekcích k dokladování řádných 

postupů a rozhodnutí v kontextu kompetencí jednotlivých členů, namátkově bude prezident 

svazu provádět kontrolu, kompetentní osoba může rozhodovat dle svého uvážení, povinností 

je informovat včas a předem ostatní členy, ex post je bez důvěry nevhodné řešení. 

 

4. Členská základna, prezident svazu. 

Obecně jde o velký problém svazově úbytek členů, nedostatek mládeže,                                

mezi kolegy ve svazu pak účelově /viz. dělení financí/ zkreslovaná evidence aktivních hráčů. 

Úvodní dva klíčové problémy, vyžadují dlouhodobé úsilí všech členů svazu, vize o snadném 

delegování na jednotlivce nikam nevedou, pro sekci karambol navržena SKSK viz. dále.  

VV svazu vzal na vědomí požadavek na řádnou evidenci členů, evidenci nasazených aktivních 

hráčů na soupisky klubů a hráčů, a evidenci hráčů kteří opravdu v sezóně hráli.  

/bude ošetřeno matrikou úkol řeší GS a Webmaster/ 

Okomentoval(a): [F1]: Pokud je to myšleno položkově 
podle schváleného rozpočtu, potom souhlasím.  Prošel jsem 
webové stránky cca 10 ti svazů, ČOV a ČUS a všude jsem 
vyhledával hospodaření a rozpočty. Všechny svazy mají 
hospodaření zveřejněno buďto ve výročních zprávách (ČOV), 
nebo v položkách podle schváleného rozpočtu 

Okomentoval(a): [v2R1]: Rozpočet VV je cca 10 
kumulovaných položek, to mi nestačí, v sekci karambol není 
vyplacena  koruna bez odsouhlasení, nikomu, poslední 
článek je GS, a opačně ? je jen rozpočet ? 

Okomentoval(a): [F3]: Nechal bych tam skulinku pro 
mimořádné možnosti, se schválením VV svazu. Někdy ta 
záloha je potřebná. Víte, že nejsem jejich zastáncem, ale 
prostor bych tam nechal 

Okomentoval(a): [v4R3]: Svaz, nebude rukojmím, chceš 
pořádat akci slož kauci, nebo ji zafinancuj a my ji proplatíme, 
nemáš finance? proč je chceš? jsi důvěryhodný? 

Okomentoval(a): [F5]: Nesouhlasím ani s formulací, ani 
s frekvencí vykazování. Nemám vůbec představu, co je tím 
myšleno. Mé osobní náklady je mzda. Všechny ostatní 
náklady jsou spojené s funkcí GS a jeho potřebami pro výkon 
funkce. Nemám problém kvartálně vykazovat položkové 
pohyby VV svazu, tedy i náklady GS pro potřeby VV svazu, 
dle účetní závěrky.  

Okomentoval(a): [v6R5]: GS hospodaříl v 2018 
s objemem 1.267 967,31.  

Okomentoval(a): [F7]: Nerozumím tomu, prosím o 
konkretizaci zkreslování, nebo vynechání tohoto bodu ze 
zápisu. Myslím, že se to přímo dotýká matriky, kterou 
obhospodařuji. 

Okomentoval(a): [v8R7]: Pokud byla čl. základna 
podkladem k rozdělování financí, pak každé zkreslování či 
polopravda je zavádějící. 



 Adresa web e-mail 

Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17 http//www.cmbs.cz hospodar@cmbs.cz 

5. Členské příspěvky, prezident svazu. 

Přehlednost a korektnost evidence, bude podpořena změnou metodiky příspěvků.  

VV svazu vzal na vědomí návrh na úpravu členských příspěvků,                                              

příspěvek za člena svazu /klub/ 1000,- za každý sport ročně, zůstává nezměněno 

příspěvek za ev. člena svazu /hráče/ aktivní hráč v sezóně 100,- za každý sport ročně, nové. 

Oba příspěvky budou hrazeny klubem na vystavenou fakturu ČMBS, platba bude probíhat ve 

dvou splátkových termínech v období po přestupním a hostovacím termínu, leden a září.                           

Pro příspěvek ev. člen svazu a současně aktivní hráč v sezóně, je rozhodující soupiska klubu 

nasazených hráčů pro daný sport, k rozhodnému datu pro leden k 31.12. a pro září k 31.8.  

Obecně veškeré příspěvky jsou součástí rozpočtu sekcí, o využití rozhoduje VV sekce. 

V sekci karambol je příspěvek léta vybírán ve výši 500,- slouží zejména k podpoře regionů. 

 

6. Návrh rozpočtu 2019, prezident svazu. 

VV svazu vzal na vědomí, novou koncepci návrhu rozpočtu, zohledňující stávající stav a 

nákladové potřeby svazu, VV svazu, GS a nově přímé podpory projektů. 

V kapitole rozpočtu VV svazu zůstávají tvz.nutné položky pro chod svazu, ostatní finance 

budou přesunuty sekcím, VV svazu bude mít přímou gesci nad 2-3 klíčovými projekty. 

Obecná pravidla dělení dotací 60/30/10 u mládeže 25/50/25. 

 

7. Karambol, Projekt archiv, prezident svazu. 

VV svazu vzal na vědomí projekt archivace historických dat, prvním krokem bude monitoring, 

vytvoření struktur soutěžních sezón a přepis dat výsledků do výsledkového servisu a uložení, 

projekt do VH 2020, rezervace 100tis. čerpání schvaluje VV svazu. 

 

8. Karambol, Projekt SKSK, prezident svazu. 

VV svazu vzal na vědomí projekt SKSK, vznik pracovní skupiny sportovní komise sekce 

karambol, multifunkční komise propagace-marketing-metodika-mládež-trenéři-rozhodčí, 

první krok nastavit pro sekci karambol dlouhodobě slibovaná řešení ve zmiňovaných 

oblastech řadou zástupců sekcí pool a snooker bez faktického efektu, délka projektu do VH 

2020, rezervace 200tis, čerpání schvaluje VV svazu. 

 

9. Pool, začátek sportovní sezóny, prezident svazu. 

VV svazu vzal na vědomí, info prezidenta svazu o zahájení naplňování proklamovaných zásad 

a principů jednotného kulečníku karambol-pool-snooker. Pokud VV svazu nutně potřebuje 

logo, které odráží identitu ČR a spojení sportů, pak tedy jednota musí být podpořena i dalšími 

skutky a jednotnou linií svazu, sportovní sezóna bude zahajována se začátkem školního roku, 

MŠMT má ve všech stupních vzdělávání jasno, my také. Předpoklad od sezóny 2020-21. 

 

10. Snooker, Projekt výsledkový servis, prezident svazu 

Nefunkčnost výsledkového servisu, nemožnost oprav, přístupu a zasahování do programu. 

VV svazu vzal na vědomí, návrh projektu zkušebního vedení duplicitního výsledkového 

servisu pod sekcí karambol, po ověření způsobilosti projektu pro první polovinu soutěží, resp. 

od 1.9. do 31.12. kalkulována rezervace 17,5tis., čerpání schvaluje VV svazu.  

Další pokračování, pronájem, smluvní podmínky atd. budou v kompetenci VV sekce snooker 

/VV svazu pak převezme gesci nad dohledem, pokud projekt bude pokračovat, do VH 2020/. 

  

Okomentoval(a): [F9]: Rozumím tomu tak, že i sekce 
karambol bude vybírat 100,-Kč za aktivního hráče místo 500,-
Kč, nebo bude vybírat 100,-Kč k těm 500,-Kč? 

Okomentoval(a): [v10R9]: 100,- je min. příspěvek, v sekci 
karambol není potřeba něco měnit, nám to vyhovuje. 

Okomentoval(a): [F11]: Neměla by se tato položka 
vyjmout z nákladů VV svazu? Viz návrh v rozpočtu 

Okomentoval(a): [v12R11]: Souhlasím, projekty VV svazu 
osamostatnit. 

Okomentoval(a): [F13]: Spojení sportů nevnímám přes 
potřebu loga a ani ve stejném vedení soutěží, ale někde 
úplně jinde. Kupříkladu v prezentaci: „my všichni, co strkáme 
klackem do koulí na stole, jsme billiard, česky kulečník“ ☺ 
Myslím, že každá sekce má sportovně své potřeby nastaveny 
jinak a direktativní nařízení o změně systému asi není ta 
správná cesta. Nevím jak moc je možné pro sekci pool tuto 
změnu provést. Kupříkladu pro účetní potřeby je soutěž jaro 
- podzim součástí fiskálního roku☺ zatímco podzim _ jaro je 
dělana do dvou účetních období 

Okomentoval(a): [v14R13]: Souhlasím, sladit to tedy 
nepůjde. 



 Adresa web e-mail 

Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17 http//www.cmbs.cz hospodar@cmbs.cz 

11. Snooker info Arenia Snooker Academy   

VV svazu se seznámil se zaslaným dokumentem o vyloučení několika členů z toho klubu. 

Zmiňovaní členové prozatím zůstanou ev. členy svazu, bohužel bez klubové příslušnosti se 

nemohou účastnit žádných akcí pořádaných ČMBS, nebo tam kde je ČMBS partnerem.        

Klub se tímto krokem zřekl nároku na odstupné. 

V této záležitosti došlo i k několika protichůdným velice závažným písemným napadením a 

obviněním, vyřešení bude nejspíše dlouhodobou záležitostí. 

 /viz. vyšetřování KRK p. Zeman kauza Kejla-Domorád cca 2roky, kde VV svazu a ani prezident 

svazu není tím kdo může nezávislost KRK úkolovat či někam tlačit/. 

 

 

 

 

 

Jednání vedl a zápis provedl prezident svazu s obsahem byli seznámeni členové VV svazu formou mailové pošty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okomentoval(a): [F15]: To bych asi vynechal 

Okomentoval(a): [v16R15]: Spíše doplnit o 10x zasedání 
k ničemu a mrhání času a financí VV. 
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E-mail připomínky nebyly určeny veřejnosti, proto uvedu jen 

vyjádření, která by byla součástí standardního zápisu jednání 

/odpovědí byli dlouhé, zde jsem jen uvedl podstatu, doplnil o nové poznatky a korekce, něco jsem 

v poště smazal, tak nově vytvořil snad v duchu původních odpovědí/ 

 

 

 

vyjádření Františka Nejedla 

Ahoj, 

v příloze posílám z připomínkované dokumenty. V zápisu jsem napsal připomínky formou 

komentářů a v rozpočtu jsem červeně označil doplnění a opravu vzorce podle procent. Dále 

navrhuji rozdělení rozpočtu VV svazu na režii a projekty svazu. I když v zásadě naprosto 

souhlasím s transparentností, mám vážné obavy, abychom s vodou z vaničky nevylili i dítě. 

komentář uveden přímo v textu zápisu 

 

 

 

vyjádření Libora Bači 

 

Ahoj, 

 

potvrzuji přijetí této zprávy. 

očekával jsem více, min. jako iniciátora kontroly hospodaření VV ČMBS k této problematice 
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vyjádření Robina Vladyky 
 

Ahoj, 

Díky za zaslání. 

Se změnou začátku sezóny sekce Pool zásadně nesouhlasím. Naše evropské 

organizace (EPBF, EEBC) mají sezónu kalendářní rok, je to pro nás takto 

mnohem logičtější. Změna začátku sezóny je krok zpátky. 

Nicméně pokud to odsouhlasí VV ČMBS, či VH svazu, tak nezbude nic jiného 

než se podřídit. 

ještě jsem si nezávisle ověřil, netrvám na sladění za každou cenu  
  
Projekt SKSK - sice vzal VV ČMBS na vědomí, nicméně bych si představoval 

opravdu projekt, tedy ne vágně řečeno dvěma větami o co se bude jednat, ale 

přesný rozsah, čím se bude zabývat, jaké bude mít kompetence, jak bude 

vykazovat svou činnost, jak bude financován atd. 

přesně to je právě podstata, první krok je vůbec vznik a nastavení projektu multifunkční komise, 
zejména dlouhodobá vize horizont 5let a nastavení postupných krátkodobých kroků max. rok, 
nadšení a elán tu už byl a několikastránkové elaboráty také, já jsem pro jiný přístup, dělat něco pro 
radost a něco co nás baví a s tím spláchnout i nudné kapitoly, klíčová je vytrvalost a soustavnost, 
stabilita sekce karambol je stabilita 60-70 % svazu to je pro mne to podstatné 
 

Jinak obecně souhlas se zápisem. 

 

Jinak poznámka VV ČMBS je orgán, který hlasováním rozhoduje o nutných 

věcech. Opravdu ne, že prezident informuje co bude a VV bere na vědomí.  

Nejvyšší orgán je VH svazu, poté VV ČMBS. Vzhledem k tomu, že se o ničem 

nehlasovalo a jenom byly předkládány nějaké věci, není zápis závazný 

vzhledem k proklamovaným budoucím činnostem, mimo ty, které již byly dříve 

odhlasovány, či mají být již dávno naplňovány, či budou schváleny na VH 

svazu. 

S výkladem STANOV ČMBS, kompetencí VH svazu, VV svazu, procedurálních postupů, zejména tedy VV 
svazu, rozhodování hlasováním – nemám žádnou námitku a ani nikdy vyslovena ani nebyla.  
Prezident svazu, jako volený člen ČBMS má právo podávat informace VV ČMBS, vaše právo je 
neposlouchat, ale pokud jsem si osobně individuálně ověřil u každého člena, zda probírané téma 
chápe, tedy vnímá a je při smyslech, pak nejspíše byl při vědomí a lze paušálně konstatovat obecnou 
formulací „VV svazu vzal na vědomí“, ale mohu hovořit jen za sebe a své pocity. 
Ke kompetencím VV svazu, pokud neplní základní poslání, které mu ukládají STANOVY ČMBS, zákony 
ČR a neplní usnesení VH, pak si dovolím z pozice prezidenta svazu, statutárního zástupce ČMBS a 
občana ČR, nejen informovat, ale i konat, a to třeba i bez souhlasu VV svazu. 
Pět let výmluv, proč nemohou mít všichni transparentní účty, naslouchám, zvažuji a respektuji své 
kolegy a čekám, zástupci sekcí se ve výboru střídají, rok-dva-pět. Přišel impuls, vše skončilo 
opovržením a smetením mého liberálního přístupu tolerance k dosažení 100% shody – tedy principu 
sounáležitosti týmu - jednoho kulečníku – striktní hlasování zavedlo účelový diktát, s tím se 
neztotožňuji.  
Nepotřebuji nic skrývat, utajovat, zkreslovat, manipulovat a vytahovat polopravdy za zády členů svazu, 
využil jsem postavení prezidenta svazu, jako statutárního zástupce a účty převedl na transparentní. 
Je vaší věcí, jak naložíte s informacemi, které jsem vám svým kolegům v týmu VV svazu transparentně 
předložil, nemohu a nechci vás omezovat, jste zastánci hlasování, menšinový či nesouhlasný hlas pro 
vás není relevantní, u toho bych skončil. 
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vyjádření Tomáše Kejly 

Ahoj, jak jsem uvedl na VV, 

• SKSK by neměla být pouze pro potřeby sekce, ale pro potřeby všech. Jestliže bude 

řešit a tak jsem to i pochopil, jen otázky sekce karambol, měl by si tuto komisi platit 

karambol 

• Navrhl jsem dělení finančních prostředků podle členské základny ve všech bodech 

rozpočtování směrem k sekcím, respektive podle počtu aktivních členů v jednotlivých 

sekcích a prosím tedy o přidání této skutečnosti do zápisu. Revize vždy před dalším 

rozpočtem. 

SKSK stabilita sekce karambol je stabilita 60-70 % svazu to je pro mne to podstatné, pokud se budou 
chtít přidat i ostatní sekce nikdo jim nebrání, já neumím garantovat výběr a chuť zástupců sekcí pool a 
snooker opravdu vydržet a něco dělat? praxe nepřesvědčila a brzdy nechci. 
Návrh je potřeba dotáhnout a najít nastavení. Možností je mnoho, dle členské základny tj. počet klubů 
/právnická osoba/ pozor jsou i multifunkční kluby s více sporty, dle počtu ev.členů /fyzická osoba/ 
nebo hráčů nasazených ? nebo aktivních tedy zapojených do akcí, zde jsou zase multifunkční hráči, 
Asi by neprošlo, pokud budeme vykazovat 1000hráčů ve třech sekcích, že nás je 3000, myšlenka 
zjednodušení pravidel mi sedí, jen jak na to. 
 
 

 

 ZÁVĚREM 

nemohu nadále pokračovat v neustálém konfliktu se členy VV svazu, 
kolektivní odpovědnost je nesmyslem, kolektivní rozhodování o druhém je nesmyslem, 
osobní odpovědnost odmítám, pokud je prosazován názor, se kterým nesouhlasím, 
to se vzájemně vylučuje, 
nabízí se asi jediné řešení, delegování konkrétního člena VV svazu k řízení konkrétní činnosti, 
klíčem je spojitost odpovědnosti a práva rozhodovat,  
VH valné hromady, jsou každý rok, je jen potřeba nastavit projekty a cíle po krocích,  
aby se dali každý rok kontrolovat a obhajovat, nic převratného  
 


