
Český kuličkový svaz, z. s., 
se sídlem Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10 

 

Zápis ze zasedání Valné hromady 
 

Datum konání 23.02.2019 

Místo konání Restaurace Thalie, Rooseveltova 582/14, 
Brno 

Čas zahájení 11:15 hod. 

Čas ukončení 18:15 hod. 

Svolavatel Bc. Daniel Beseda, prezident svazu 

Předsedající Bc. Daniel Beseda 

Počet přítomných 8 zástupců klubů / delegátů 

Celkový počet členů spolku s hlasovacím 
právem 

13 zástupců klubů 

Kvorum pro přijetí rozhodnutí 5 

  
Program jednání: 
  
Účast zástupců klubů / delegátů s hlasovacím právem:  
 
1. M-Dream Team (Martin Dostál, zástupce)  
2. Bohemia & Moravia Club (Martin Mišovič, předseda klubu) 
3. GLÁSFÉR TÝM (Jiří Bernat, zástupce) 
4. Hanácká Trefa (Pavel Kotyza, zástupce) 
5. Chrobáci Brno (Jan Pohořelický, předseda klubu) 
6. SK ZASTÁVECKÁ KOULE (Karel Kočí, předseda klubu)  
7. Strangalia Team (Martin Adamec, předseda klubu) 
8. Club Rodamiento (Daniel Beseda, předseda klubu) 
 
Účast ostatních členů ČKS / bez hlasovacího práva: 1. Pavel Zoufalý, 2. Marek Šiňanský, 3. 
Kateřina Mišovičová, 4. Lukáš Vlček, 5. Lubomír Čech 
 
Zahájení, ověření usnášeníschopnosti VH, volba předsedajícího, zapisovatele, 
ověřovatele: 
 
Jednání VH zahájil svolavatel a prezident svazu Daniel Beseda, který byl zároveň navržen 
jako předsedající této VH. Na začátku jednání seznámil delegáty s usnesením výkonného 

1 



výboru, ve kterém oznamují zkrácení svého funkčního období (ukončení). Dále přednesl 
zprávu o činnosti ČKS.  
  
Usnesení č. 1/1/19: Valná hromada volí předsedajícím VH Daniela Besedu 
Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 1, schváleno 
 
Usnesení č. 2/1/19: Valná hromada volí zapisovatelem Marka Šiňanského 
Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0, schváleno 
 
Usnesení č. 3/1/19: Valná hromada volí ověřovatelem zápisu Pavla Zoufalého 
Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0, schváleno 
 
Schválení programu: 
 
Usnesení č. 4/1/19: Valná hromada schvaluje program svého jednání (po navržených 
úpravách / změna pořadí některých bodů) 
Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0, schváleno 
 
Schvalování Stanov: 
 
Usnesení č. 4/1/19: Valná hromada schvaluje úpravu stanov  
Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0, schváleno 
 
V bodu 5.1. doplnit „kuličkový oddíl” (pro - 8) 
Bod 5.2. vyškrtnout první větu (pro - 7, proti - 1) 
Úprava textu / rozdělit na “práva” a “povinnosti” (klubů i řádných členů) (pro - 7, zdržel se - 1) 
Práva: Kuličkové kluby: - účastnit se soutěží řízených ČKS (...), - účastnit se valné hromady 
(s právem hlasovacím / zástupce klubu), - využívat možností dalšího (...); Řádní členové / 
jednotlivci: - účastnit se soutěží řízených ČKS (...), - účastnit se valné hromady (bez 
hlasovacího práva), - využívat možností dalšího (...) 
Povinnosti: (rozdělit opět na dva druhy členství) - platit členské příspěvky stanovené ČKS, - 
podřídit se rozhodnutím orgánů ČKS (...), - dodržovat stanovy ČKS, řády (...) 
Bod 5.5. doplnit slovo “elektronicky” / týká se zrušení členství (pro - 8) 
Bod 6 - zřízení “Kontrolní komise”, orgány ČKS jsou: - valná hromada jako orgán nejvyšší, - 
prezident jako orgán statutární, - výkonný výbor jako orgán výkonný, - odborné komise, - 
kontrolní komise jako orgán kontrolní (pro - 8) 
Sloučit body 6 a 7 a pravomoci a jednání jednotlivých orgánů vyjmenovat již v bodě 6 
Bod 6.4 c vypustit 
Přidat pravomoc VH: “zřizuje odborné komise a volí jednotlivé předsedy těchto komisí, kteří 
jsou zároveň členy VV” 
Bod 6.9 - funkční období členů VV je dvouleté (2 roky); upravit definici “člena VV” + 
předsedy komise 
Bod 6.10 - vypustit pravomoc VV “schvaluje roční rozpočet ..” a přiřadit do pravomoci VH. 
6.10 b - změnit na “zřizuje a řídí činnost různých pracovních skupin” (aby se nepletlo s 
komisemi) 
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Ve 14:35 se snížil počet zástupců klubů na 7 (delegát klubu Hanácká Trefa). 
 
Volba prezidenta, tajemníka, členů VV / předsedů komisí:  
 
Usnesení č. 5/1/19: Valná hromada schvaluje 7 členů výkonného výboru ve složení: 
prezident svazu, tajemník svazu, členové VV / předsedové odborných komisí (předseda 
Sportovně technické komise; předseda disciplinární komise; předseda Mediální a 
propagační komise; předseda Finanční a hospodářské komise; předseda pro příležitostné 
komise a další pracovní skupiny) 
Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 2, schváleno 
 
(Návrh na 5 členů VV schválen nebyl; Pro - 1, proti - 4, zdržel se - 2) 
 
Usnesení č. 6/1/19: Valná hromada volí členem volební komise Lubomíra Čecha (předseda) 
a Jiřího Bernata 
Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0, schváleno 
 
Usnesení č. 7/1/19: Valná hromada zvolila v tajné volbě tyto zástupce ČKS (prezidenta, 
tajemníka a členy VV): 

● Daniel Beseda - prezident svazu (statutární orgán) 
● Pavel Zoufalý - tajemník svazu 
● Martin Dostál - člen VV a předseda Sportovně technické komise (STK) 
● Kateřina Mišovičová - členka VV a předsedkyně Mediální a propagační komise 
● Martin Mišovič - člen VV a předseda Disciplinární komise (DK) 
● Karel Kočí - člen VV a předseda pro příležitostné komise a další pracovní skupiny 

zástupce (kandidát) do Finanční a hospodářské komise nebyl VH zvolen - uskuteční se 
doplňující volba v rámci mimořádné VH (4.5.2019) 
 
Prezident svazu svolává mimořádnou valnou hromadu na termín sobota 4. května 2019, 
která se uskuteční v rámci kuličkového turnaje Masters v Úněticích. Na této VH bude 
zvolena tříčlenná kontrolní komise a také sedmý člen VV (předseda Finanční a hospodářské 
komise).  
 
Usnesení č. 8/1/19: Valná hromada bere na vědomí vyhlášení termínu voleb a schvaluje 
program mimořádné valné hromady 
Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0, schváleno 
 
Usnesení č. 9/1/19: Valná hromada ruší předložený návrh výkonného výboru, kterým by 
mohli hráči bez klubové příslušnosti vyslat na VH jednoho zástupce. Prvního takového 
zástupce by měla zvolit VH jako “předsedu hráčů bez klubové příslušnosti”  
Pro - 5, proti - 2, zdržel se - 0, návrh VV nebyl schválen - zamítnuto  
 
Schvalování výše členského příspěvku pro rok 2019 (řádné, junioři, kluby) a termínu 
splatnosti:  
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Usnesení č. 10/1/19: Valná hromada ruší (od sezony 2019) členské příspěvky (jednorázové 
registrační poplatky) pro nově registrované kuličkové kluby 
Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0, schváleno 
 
Usnesení č. 11/1/19: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2019 
následovně: 200,- Kč / řádní členové jednotlivci a 100,- Kč / junioři (do 12 let vč.)  
Pro - 5, proti - 1, zdržel se - 1, schváleno 
 
Usnesení č. 12/1/19: Valná hromada stanovuje termín splatnosti členského příspěvku (pro 
stávající členy) nejpozději do 31.3.2019  
Pro - 5, proti - 1, zdržel se - 1, schváleno 
 
Schválení zprávy o hospodaření svazu v roce 2018: 
 
Usnesení č. 13/1/19: Valná hromada vzala na vědomí zprávu prezidenta o hospodaření ČKS 
v roce 2018. Příjmy: 13734,- Kč / výdaje: 18224,- Kč / rozdíl: - 4490,- Kč / zůstatek k 
21.12.2018: + 5308,- Kč (pokladna) a + 5172,- Kč (bankovní účet)  
Vzato na vědomí  
 
Schvalování rozpočtu na rok 2019:  
 
Usnesení č. 14/1/19: Valná hromada schvaluje rozpočet svazu na rok 2019 s úhrnem příjmů 
ve výši 20000,- Kč + zůstatek z minulého období + 10480,- Kč (předpoklad celkem 30480,- 
Kč cca), výdajů ve výši 25000,- Kč (cca 4000,- Kč turnaj mistrů; 3000,- národní žebříček; 
2000,- účetní firma; 16000,- na činnost komisí, propagace, nákup materiálů ap.)  
Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 1, schváleno 
 
Schválení zprávy o hospodaření svazu v roce 2018: 
 
Daniel Beseda a Jan Pohořelický (za VV) představili nové logo pro ČKS, které bylo vybráno 
v rámci veřejné soutěže. S autorem vítězného loga má ČKS uzavřenou licenční smlouvu o 
užití díla.  
 
Možnost začlenění svazu do zastřešujících organizací: 
 
Prezident svazu představil delegátům myšlenku na vstup ČKS do některé zastřešující 
sportovní organizace. Přednesl také výhody (servis a poradenství - právní, účetní; sídlo 
spolku na stejné adrese; poskytnutí prostor pro schůze / VH; možnost čerpání dotací; další 
propagace svazu vůči veřejnosti; prestiž a zařazení mezi sporty) a představil dosavadní 
jednání a připravovaný program (nejbližší schůzka v úterý 26.2.2019). 
 
Bez hlasování. VH konstatovala, že záležitost je v kompetenci prezidenta svazu a že se 
jedná zatím pouze o vyjednávání podmínek.  
  
 V 17:15 se snížil počet zástupců klubů na 6 (delegát klubu SK ZASTÁVECKÁ KOULE). 
Dále uplatněn bod 7.2 stanov (o počtu delegátů a usnášeníschopnosti).  
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Schvalování dokumentů - Soutěžní řád, Zásady, Propozice turnajů ap.:  
 
Valná hromada na závěr jednání projednávala záležitosti týkající se nastavení v 
administraci, které je nutné co nejdříve upravit pro sezonu 2019. Hráčům se bude 
započítávat 5 z 8 turnajů Masters a 7 Openů (respektive do celkového počtu 12), juniorům 5 
ze 7 (Masters). Turnaj mistrů se bude pořádat jako žebříčkový turnaj 
 
Usnesení č. 15/1/19: Valná hromada schvaluje uvedené nastavení a počet započítávaných 
turnajů, nastavení v administraci; Turnaj mistrů se bude konat jako žebříčkový  
Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0, schváleno 
 
Prezident svazu se souhlasem VH poté pověřil STK vypracováním ankety mezi hráči - 
účastníky turnajů mistrů (z posledních ročníků), ze které  by měla vzejít nejideálnější podoba 
(herní systém) turnaje mistrů pro tuto sezonu. Budou se muset také upravit další dokumenty, 
které jsou v kompetenci VV.  
  
Schvalování zápisu z jednání: 
 
Usnesení č. 16/1/19: Valná hromada schvaluje zápis z jednání valné hromady Českého 
kuličkového svazu  
Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0, schváleno 
 
V Brně dne 23. 2. 2019  
 
Zapsal: Marek Šiňanský 
 
Ověřil: Pavel Zoufalý 
 
Předsedající VH: Daniel Beseda 
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