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Zápis z valné hromady České asociace squashe  

konané 03. 06. 2012 
CITY APART HOTEL BRNO, Komárovské nábřeží 2, Brno 617 00 

 
 

Zahájení  12:00 hodin 
 
 
Místopředseda České asociace squashe (dále jen ČASQ) Radim Švec uvítal přítomné. 
 
Radim Švec navrhl, aby prezenci na VH ověřila provizorní mandátová komise. Přítomní na základě návrhů z 
pléna jednomyslně odsouhlasili nominaci mandátové komise ve složení: 
Jaroslav Sezemský, Jan Mutina, Miroslav Ryba  
Nominovaní členové mandátové komise přistoupili ke kontrole přítomných delegátů a hlasů podle delegačenek 
a plných mocí a seznamu kolektivních členů ČASQ. 
 
Ve 12:15 hodin sdělil Jan Mutina za mandátovou komisi přítomným, že na VH se dostavilo 8 delegátů s celkem 
88 hlasy, dále 4 členové výkonného výboru, každý s jedním hlasem, tedy je přítomno celkem 92 hlasů 
z celkových 174 hlasů. VH je k času svého zahájení usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných hlasů ve 
smyslu článku 7 odst. 3 Stanov ČASQ. Usnesení se přijímá dle článku 7 odst. 3 Stanov ČASQ prostou většinou 
hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 
Radim Švec navrhl mandátovou komisi ve složení, Jaroslav Sezemský, Jan Mutina, Miroslav Ryba. 
 
 
Volba mandátové komise: 
Na návrh místopředsedy ČASQ přistoupeno k hlasování o potvrzení mandátové komise ve složení: 
Jaroslav Sezemský, Jan Mutina, Miroslav Ryba 
Kvórum:  47  Pro –   92 Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení byl přijat a VH potvrdila mandátovou komisi ve složení: Jaroslav Sezemský, Jan Mutina, 
Miroslav Ryba 
 
 
Volba pracovního předsednictva: 
VH navrhla, aby do pracovního předsednictva byli zvoleni: 
Radim Švec 
Dáno hlasovat 
Kvórum:  47  Pro –   92  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Pavel Sládeček 
Dáno hlasovat 
Kvórum: 47   Pro – 92  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Štěpán Marko 
Dáno hlasovat 
Kvórum: 47   Pro – 92  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení byl přijat a VH zvolila pracovní předsednictvo ve složení: Radim Švec, Pavel Sládeček, Štěpán 
Marko.  
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Schválení jednacího řádu VH: 
Radim Švec prezentoval jednací řád VH. Byly podány návrhy na změnu jednacího řádu VH. 
 
Vít Mařík navrhl změnu jednacího řádu VH tak, aby bylo změněno v čl. 7 „… přičemž však nejdříve se hlasuje 
vždy o skupině pozměňovacího návrhu … a teprve poté o základním návrhu jako celku“ 
na „… přičemž však nejdříve se hlasuje vždy o každém pozměňovacím návrhu samostatně … a teprve poté o 
základním návrhu jako celku“ 
Radim Švec dal hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. 
Kvórum: 47  Pro -  92 Proti -  0 Zdrželo se - 0 
Návrh usnesení na změnu jednacího řádu byl VH přijat. 
 
Vít Mařík navrhl změnu čl. 4 vyškrtnutí „Pracovní předsednictvo volí ze svého středu zapisovatele, který pořizuje 
zápis z jednání“ a současně změnu v čl. 9, který se doplní v bodě a) o „…hlasování). Mandátová komise pořizuje 
zápis z jednání VH“ 
Radim Švec dal hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. 
Kvórum: 47  Pro -  92 Proti -  0 Zdrželo se - 0 
Návrh usnesení na změnu jednacího řádu byl VH přijat. 
 
Radim Švec dal hlasovat o návrhu jednacího řádu jako celku ve znění pozměňovacích návrhů 
Kvórum: 47  Pro -  92 Proti -  0 Zdrželo se - 0 
Návrh usnesení na změnu jednacího řádu ve znění pozměňovacích návrhů byl VH přijat. 
 
 
Schválení programu VH 
Radim Švec prezentoval program VH a navrhl jednat o schválení programu VH.  
 
Patrik Neuwirth navrhnul zařadit bod Sportovní centra mládeže. Bylo dohodnuto, že tento bod bude projednán 
v bodu diskuse. 
 
Radim Švec navrhnul zařadit za bod zpráva revizora bod odvolání současného VV. V případě odvolání VV 
schválení návrhu volebního řádu, následně volbu nového předsedy ČASQ a následně volbu nového VV. 
Radim Švec dal hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu 
Kvórum: 47  Pro - 81  Proti -  0 Zdrželo se - 11 
Návrh usnesení na změnu programu byl VH přijat. 
 
Radim Švec navrhl hlasovat o programu VH jako celku ve znění pozměňovacích návrhů 

- Zpráva o hospodaření a rámcový rozpočet ČASQ 
- Zpráva o činnosti ČASQ (včetně zpráv za soutěže, mládež, metodiku a reprezentaci) 
- Zpráva revizora ČASQ 
- Odvolání současného VV  
- V případě, že VV bude odvolán, schválení návrhu volebního řádu a zařazení volby nového předsedy 

ČASQ a následně volba nového VV 
- Různé 
- Schválení klíče pro zastupování kolektivních členů na následující VH 
- Schválení systému přenosnosti hlasů na následující VH 
- Diskuse 
- Ukončení 

Kvórum:  47  Pro – 92 Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení na změnu programu VH ve znění pozměňovacích návrhů byl VH přijat.  
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Zpráva o hospodaření a rámcový rozpočet ČASQ: 
Petr Kolegar prezentoval zprávu o hospodaření ČASQ a v souladu s návrhem na změnu plánování z období 
ročního na období sezónní informoval o nevytvoření rozpočtu na rok 2012. 
Jana Kosinková vznesla požadavek na předložení rozvahy a výsledovky. Rozvaha a výsledovka byla paní 
Kosinkové poskytnuta. 
Tomáš Cvikl vznesl dotaz, zda je možné umístit a periodicky aktualizovat rozpočet na stránkách asociace a 
dohledat jeho plnění. Petr Kolegar odpověděl, že ano. Tomáš Cvikl požádal tento bod zanést jako úkol pro VV.  
Radim Švec navrhnul změnit zprávu o hospodaření, oprava v bodě 2, kde jsou mylně zaměněny výnosy a 
náklady. 
Petr Kolegar navrhnul aby VH přijala v tomto bodě následující usnesení: 

- VH odsouhlasuje zprávu o hospodaření 2010 a 2011 a informaci o rámcovém rozpočtu ČASQ 
- VH schvaluje změnu z ročního na sezonní plánování 
- VH ukládá VV pravidelné zveřejňování rozpočtu k 31.8. kalendářního roku 
- VH ukládá VV zveřejňování hospodářských výsledků vždy k pololetí kalendářního roku a jeho konci a to 

v termínech k 15.8. kalendářního roku za pololetí a k 31.3. kalendářního roku za předchozí ukončený 
rok 

Radim Švec navrhnul hlasovat o tomto návrhu usnesení jako celku  
Kvórum:  47  Pro – 92 Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení související se Zprávou o hospodaření a rámcovým rozpočtem ČASQ byl VH přijat.  
 
 
Zpráva o činnosti ČASQ (včetně zpráv za soutěže, mládež, metodiku a reprezentaci): 
Radim Švec prezentovat zprávu za činnost ČASQ včetně zpráv za soutěže, mládež, metodiku a reprezentaci. 
Jana Kosinková vznesla dotaz k možnosti realizace diskuzního fóra prostřednictvím internetu. Pavel Sládeček 
odpověděl, že momentálně se uvedl do provozu Facebook ČASQ, v rámci kterého se počítá s realizací 
veřejného diskuzního fóra. Technické náležitosti a systém používání se momentálně připravují, jeho testovací 
provoz bude zahájen přibližně do jednoho měsíce a od následující sezóny bude tento systém plně funkční.  
 
Radim Švec navrhnul odsouhlasení zprávy za činnost ČASQ jako celku. 
VH zprávy odsouhlasila. 
Kvórum:  47  Pro –   92 Proti –0  Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení byl přijat a VH odsouhlasila Zprávu o činnosti ČASQ (včetně zpráv za soutěže, mládež, 
metodiku). 
 
 
16:00 Valnou hromadu opustili 2 delegáti s 5 hlasy.  
Celkový počet hlasů se snižuje na 87, kvórum se snižuje na 44. 
 
 
Zpráva revizora ČASQ: 
Zpráva o činnosti revizora ČASQ nebyla dodána. 
VH bere nedodání zprávy na vědomí. 
 
 
Návrh na odvolání současného VV: 
Radim Švec dal hlasovat o odvolání VV. 
Kvórum:  44  Pro –   82 Proti –  5 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení byl přijat a VV ČASQ byl VH odvolán. 
 
Počet hlasů se snížil na 83, kvórum je 42. 
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Volba nového předsedy a nového VV: 
VH byl rozdán návrh volebního řádu valné hromady ČASQ. 
Tomáš Cvikl navrhnul změnit bod č. 4  „… 30 minut“ na „….5 minut …“ 
Radim Švec dal hlasovat o návrhu Tomáše Cvikla. 
Kvórum:  42  Pro –   83 Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení na změnu volebního řádu byl VH přijat. 
 
Radim Švec dal hlasovat o změně volebního řádu jako celku včetně pozměňovacího návrhu 
Kvórum:  42  Pro –   83 Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení na změnu volebního řádu ve znění pozměňovacích návrhů byl VH přijat. 
 
Radim Švec navrhnul volební komisi ve složení: Tomáš Cvikl, Vít Mařík, Patrik Neuwirth. Jmenovaní vyslovili 
souhlas se svojí nominací. 
Radim Švec dal hlasovat o změně volební komisi ve složení : Tomáš Cvikl, Vít Mařík, Patrik Neuwirth 
Kvórum:  42  Pro –   83 Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení byl přijat a VH potvrdila volební komisi ve složení: Tomáš Cvikl, Vít Mařík, Patrik Neuwirth 
 
Tomáš Cvikl za volební komisi vyzval přítomné delegáty, aby nominovali své kandidáty na funkci předsedy 
ČASQ a člena VV ČASQ. 
 
Tomáš Cvikl za volební komisi sdělil návrhy na funkci předsedy ČASQ a návrhy do funkce člena VV ČASQ.  
Návrhy na předsedu ČASQ: 
Pavel Sládeček: pan Sládeček svoji kandidaturu přijal 
Návrhy členů VV: 
Petr Kolegar: pan Kolegar svoji kandidaturu přijal 
Štěpán Marko: pan Marko svoji kandidaturu přijal 
Jan Mutina: pan Mutina svoji kandidaturu přijal 
Radim Švec: pan Švec svoji kandidaturu přijal 
 
Volební komise rozdala delegátům hlasovací lístky a zahájila tajné volby. 
 
Kandidát na předsedu Pavel Sládeček získal 82 hlasů:  
Pavel Sládeček byl zvolen předsedou ČASQ. 
 
Počet hlasů se změnil na celkový 84, kvórum je 43. 
 
Volební komise rozdala delegátům hlasovací lístky a zahájila tajné volby. 
 
Kandidáti na člena VV získali následující počet hlasů: 
Petr Kolegar: 84 
Štěpán Marko: 84 
Jan Mutina: 81 
Radim Švec: 84 
 
Členy VV se stali:  Petr Kolegar, Štěpán Marko, Jan Mutina, Radim Švec 
 
 
Počet hlasů se změnil na 88, kvórum je 45 
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Různé: 
- Patrik Neuwirth otevřel diskuzi na téma koncepce SCM v Brně. Radimem Švecem byla představena nová 

koncepce SCM. 
- Jana Kosinková vznesla dotaz na termín a místo konání VH. Bylo jí sděleno, že o místě konání rozhodne VV 

podle aktuální situace v době konání VH.  
- Jana Kosinková vznesla požadavek na nezobrazování narozenin hráčů na webu ČASQ. Pavel Sládeček 

připraví návrh řešení tohoto požadavku.  
 
18:15 Valnou hromadu opustili dva delegáti s 9 hlasy. Celkový počet hlasů se snižuje na 79, kvórum je 40. 
 
Schválení klíče pro zastupování kolektivních členů na VH ČASQ: 
Radim Švec, s ohledem na chystané změny v registračním řádu, předložil návrh nového klíče pro zastupování 
kolektivních členů na VH ČASQ. V souvislosti s přijetím klíče navrhnul VH přijmout následující usnesení: 
VH schvaluje klíč pro zastupování kolektivních členů na VH ČASQ, který je přílohou tohoto zápisu. V souvislosti 
s jeho přijetím ukládá VH VV, aby vždy k 30.11. kalendářního roku zveřejnil aktuální počty hlasů jednotlivých 
členských subjektů ČASQ v závislosti na přijatém klíči.  
 
Radim Švec navrhnul hlasovat o tomto návrhu usnesení jako celku  
Kvórum: 40 Pro –  79 Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení související s klíčem pro zastupování kolektivních členů na VH ČASQ byl VH přijat.  
 
Schválení systému přenosnosti hlasů na VH ČASQ: 
Radim Švec navrhnul zachovat stávající systém přenosnosti hlasů na VH ČASQ. 
Radim Švec dal hlasovat o systému přenosnosti hlasů na VH ČASQ. 
Kvórum: 40 Pro –  79 Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení byl přijat a VH potvrdila zachování systému přenosnosti hlasů v původním znění. 
 
Diskuse: 
- Tomáš Cvikl dává podnět  členské základně, aby uvažovali o jednoletém cyklu konání VH. 
 
Zápis z VH: 
Jan Mutina přednesl znění zprávy z VH.  
Radim Švec dal hlasovat o přijetí usnesení souvisejícím se schválením zprávy z VH. 
Kvórum: 40 Pro –   79 Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh usnesení byl přijat a VH schvaluje zprávu z VH a všechna usnesení přednesená a uvedená v zápise z VH. 
 
Ukončení VH: 
Radim Švec dal hlasovat o ukončení VH. 
Kvórum: 40 Pro –   79 Proti –  0 Zdrželo se – 0 
 
VH byla ukončena v 19:00 hodin. 
 
Zapsal:   Jan Mutina   
 
 
Předseda VH:   Radim Švec   
 
 
Kontroloval:   Pavel Sládeček         


