
Zápis z valné hromady  
České asociace squashe konané 26. 06. 2010 

CITY APART HOTEL BRNO, Komárovské nábřeží 2, Brno 617 00 
 
Zahájení  12:00   hod. 
Předseda České asociace squashe (dále jen ČASQ) pan Miroslav Valenta uvítal přítomné na Valné hromadě 
ČASQ (dále jen VH). 
 
Předseda  ČASQ navrhl, aby prezenci na VH ověřila mandátová komise. Přítomní na základě návrhů z pléna 
jednomyslně odsouhlasili nominaci mandátové komise ve složení: 
Jaroslav Sezemský, Karel Doubrava, Josef Fanta 
Nominovaní členové mandátové komise přistoupili ke kontrole přítomných delegátů a hlasů podle delegačních 
lístků a  plných mocí a seznamu kolektivních členů ČASQ. 
Miroslav Valenta v 12.10hod., na základě sdělení členů mandátové komise, oznámil přítomným, že na VH se 
dostavilo 16 delegátů s celkem 98 hlasy, dále 4 členové výkonného výboru celkem s 5 hlasy a revizor ČASQ s 1 
hlasem, tedy je přítomno celkem 104 z celkových 164 hlasů. VH je tedy k času svého zahájení 
usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných hlasů (53 hlasů) ve smyslu článku 7 odst. 3 Stanov ČASQ. 
Usnesení se přijímá dle článku 7 odst. 3 Stanov ČASQ prostou většinou hlasů (53) přítomných delegátů 
s hlasem rozhodujícím 
 
 
Volba mandátové komise 
Na návrh předsedy ČASQ přistoupeno k hlasování o potvrzení mandátové komise ve složení: 
Jaroslav Sezemský, Karel Doubrava, Josef Fanta 
Kvórum:  53  Pro –   102  Proti –  0 Zdrželo se – 2 
VH potvrdila mandátovou komisi ve složení: Jaroslav Sezemský, Karel Doubrava, Josef Fanta 
 
Volba pracovního předsednictva 
VH navrhla, aby do pracovního předsednictva byli zvoleni: 
Miroslav Valenta, Radim Švec, Jan Mutina, Jaroslav Čech 
Dáno hlasovat: 
Miroslav Valenta 
Kvórum:  53  Pro –   104  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
 
Radim Švec 
Kvórum: 53   Pro – 97  Proti –  7 Zdrželo se – 0 
 
Jan Mutina 
Kvórum: 53   Pro – 104  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
 
Jaroslav Čech 
Kvórum:    Pro – 28  Proti –  71 Zdrželo se – 5 
 
VH zvolila pracovní předsednictvo ve složení: Miroslav Valenta, Radim Švec, Jan Mutina 
 
Schválení jednacího řádu 
M. Valenta prezentoval návrh jednacího řádu a navrhl, aby VH ČASQ schválila jednací řád ve znění, jak bylo 
předloženo přítomným delegátům před zahájením VH.  
 
Radim Švec prezentoval připomínku o rozporu návrhu jednacího řádu se stanovami ČASQ. Mandátová komise 
provedla kontrolu stanov a konstatovala, že jednací řád je omylem v rozporu se stanovami 
 
Pozměňovací návrh R. Švece: Změnit v návrhu jednacího řádu formulaci o potřebné dvoutřetinové většině 
k usnášeníschopnosti VH, tak aby byl jednací řád v souladu se stanovami.                                                                       
Dáno hlasovat: 
Kvórum: 53   Pro – 104  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
 
VH schválila změnu návrhu jednacího ČASQ v následujícím znění: 
 
1. VH ČASQ je usnášeníschopná je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina všech delegátů s hlasem 

rozhodujícím. V případě, že VH ČASQ nedosáhne schopnosti usnášení nadpoloviční většinou všech 
delegátů s hlasem rozhodujícím třicet minut po začátku jednání písemně oznámeného na pozvánce, je VH 
ČASQ usnášeníschopná počtem přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
VH ČASQ rozhoduje formou usnesení. Není – li dále uvedeno jinak, je usnesení VH ČASQ právoplatně 
přijato, hlasovala-li pro něj prostá většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 



 
 
 
Schválení programu VH 
Byly předloženy následující návrhy na změnu programu VH 

1. Radim Švec navrhl změnu programu VH, a to tak, aby za bod zpráva  revizora ČASQ byl vložen bod 
Změna stanov ČASQ 

Dáno hlasovat: 
Kvórum:  104  Pro – 78   Proti –  26 Zdrželo se – 0 
tento bod programu bude zařazen 
 

2. Miroslav Valenta navrhl změnu programu VV a to vložit bod odvolání revizora ČASQ za bod změna 
stanov ČASQ. V případě, že revizor bude odvolán, tak zařadit bod schválení volebního řádu a dále pak 
volba revizora ČASQ 

Dáno hlasovat: 
Kvórum:  104  Pro –78   Proti – 26 Zdrželo se – 0 
tento bod programu bude zařazen 
 

3. Jakub Vavřík navrhl hlasování o odvolání současného VV v případě, že bude VV odvolán, zařadit bod 
volebního řádu, volba nového VV 

Dáno hlasovat: 
Kvórum:  104  Pro – 26   Proti –  75 Zdrželo se – 3 
tento bod programu nebude zařazen 
 

4. Radim Švec navrhl hlasovat o programu VH, aby byl schválen se změnami 
 

- Zpráva o hospodaření a rámcový rozpočet ČASQ 
- Zpráva o činnosti ČASQ (včetně zpráv za soutěže, mládež, metodiku a reprezentaci) 
- Zpráva revizora ČASQ 
- Změna stanov ČASQ 
- Odvolání revizora ČASQ. V případě, že revizor bude odvolán, tak zařadit bod schválení volebního řádu a dále    
pak volba revizora ČASQ 
- Různé 
- Schválení klíče pro zastupování kolektivních členů na následující VH 
- Schválení systému přenosnosti hlasů na následující VH 
- Diskuse 
- Ukončení 
Dáno hlasovat: 
Kvórum:  53  Pro – 78   Proti –  26 Zdrželo se – 0 
VH schválila program jednání VH 
 
Zpráva o hospodaření a rámcový rozpočet ČASQ: 
Vzhledem k omluvené neúčasti Petra Sodomky, přečetl zprávu o hospodaření Miroslav Valenta. Diskuse 
k tomuto bodu bude probíhat v bodu různé. Michal Voplakal vznesl dotaz ohledně chybějící tabulky ve zprávě, 
dále ohledně rozpočtu na rok 2009. Miroslav Valenta odpověděl, že chybějící materiály dodá po vytištění 
z počítače. Michal Voplakal vznesl dotaz ohledně ztráty ČASQ, jak se účetně naloží se ztrátou.  
Michal Voplakal požádal o zapsání poznámky Miroslava Valenty do zápisu VH, že se bývalý VV choval 
nezodpovědně ke státním finančním prostředkům poskytnutých prostřednictvím MŠMT České asociaci 
squashe. Miroslav Valenta se vzdálil, aby vytiskl chybějící materiály, požadované Michalem Voplakalem 
 
Ve 13:15hod. opustili jednání VH, zástupci klub SC Otec, čímž došlo ke snížení celkového počtu hlasů na 101. 
Od této doby je kvórum 51hlasů. 
 
Miroslav Valenta dodal chybějící materiály ke zprávě o hospodaření, požadované Michalem Voplakalem. 
Michal Voplakal opakoval dotaz, co uděláme s účetní ztrátou, za rok 2009. Telefonicky byla provedena 
konzultace s ekonomem Petrem Sodomkou. Petr Sodomka oznámil, že se ztráta přesune do dalšího roku a 
může pokrýt z příjmů v roce 2010.  
Miroslav Valenta dal hlasovat o schválení přednesené zprávy o hospodaření a rámcovém rozpočtu ČASQ: 
Dáno hlasovat: 
Kvórum:  51  Pro – 78   Proti –  23 Zdrželo se – 0 
Zpráva byla schválena 
 
Zpráva o činnosti ČASQ (včetně zpráv za soutěže, mládež, metodiku a reprezentaci): 
Miroslav Valenta přednesl celkovou zprávu o stavu ČASQ.  
Radim Švec přednesl zprávu o činnosti ČASQ za mládež. 
Pavel Sládeček přednesl zprávu o činnosti za soutěže. 



Miroslav Valenta dal hlasovat o schválení přednesené zprávy o činnosti ČASQ (včetně zpráv za soutěže, 
mládež, metodiku a reprezentaci) 
Dáno hlasovat 
Kvórum:  51  Pro – 78   Proti –  23 Zdrželo se – 0 
Zpráva byla schválena 
 
Zpráva revizora ČASQ: 
Michal Voplakal přednesl zprávu revizora ČASQ. Zpráva je součástí zápisu z VH, jako příloha. VV bude 
reagovat na zprávu revizora písemně a zásadně nesouhlasí se zněním zprávy revizora, v mnoha bodech. 
Miroslava Valenta dal hlasovat, že VH bere na vědomí zprávu revizora a postoj VV ke zprávě. 
Dáno hlasovat: 
Kvórum:  51  Pro – 101   Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Zpráva revizora a postoj VV ke zprávě byl vzat na vědomí 
 
Změna stanov ČASQ: 
Radim Švec přednesl návrh na změnu stanov čl. 7 odst. 2. Změna ve znění:  
Řádnou VH ČASQ svolává minimálně 30 dní před jejím konáním písemnou pozvánkou předseda nebo VV 
ČASQ a to nejméně 1x za dva roky.  Za písemnou pozvánku se považuje též pozvánka zaslaná elektronickou 
poštou na elektronickou adresu kolektivního člena ČASQ sdělenou ČASQ. Řádná VH ČASQ musí být svolána 
nejpozději 60 dnů před zahájením následujícího ročníku mistrovských soutěží. Mimořádnou VH ČASQ je 
povinen svolat předseda ČASQ nebo výkonný výbor ČASQ (dále též VV ČASQ) pokud o to požádá tolik klubů 
registrovaných ČASQ, jejichž členská základna dosahuje nejméně 1/3 členské základny ČASQ nebo předseda, 
případně VV ČASQ dle svého rozhodnutí. Pro mimořádnou VH ČASQ platí stejná pravidla jako pro řádnou VH 
ČASQ. 
 
Miroslav Valenta dal hlasovat o návrhu Radima Švece na změnu stanov. 
Dáno hlasovat: 
Kvórum:  51  Pro – 78   Proti –  23 Zdrželo se – 0 
Návrh na změnu stanov ve čl. 7. odst. 2 byl přijat. 
 
Odvolání revizora ČASQ. V případě, že revizor bude odvolán, tak zařadit bod schválení volebního řádu: 
Miroslav Valenta dal hlasovat o odvolání revizora Michala Voplakala. 
Dáno hlasovat 
Kvórum:  51  Pro – 76 Proti –  23 Zdrželo se – 2 
Revizor ČASQ Michal Voplakal byl odvolán.  
 
Odvoláním revizora došlo ke snížení celkového počtu hlasů na 100. Kvórum zůstává 51. 
 
Návrh a schválení volebního řádu 
VH byl rozdán návrh volebního řádu valné hromady ČASQ. Miroslav Valenta dal hlasovat o schválení volebního 
řádu. 
Dáno hlasovat: 
Kvórum:  51  Pro – 100  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Volební řád byl schválen 
 
Volba revizora ČASQ 
Radim Švec dal návrh na volební komisi, ve složení Pavel Sládeček, Miroslav Uherka, Štěpán Marko. 
 
Miroslav Valenta dal hlasovat o složení volební komise. 
Dáno hlasovat: 
Kvórum:  51  Pro – 100  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
VH schválila volební komisi ve složení: Pavel Sládeček, Miroslav Uherka, Štěpán Marko 
 
VH předložila návrhy na revizora ČASQ: 
Michal Voplakal: pan Voplakal kandidaturu přijal 
Jakub Vavřík: pan Vavřík kandidaturu přijal 
Tomáš Urban: byl přečten písemný souhlas Tomáše Urbana s kandidaturou, jeho písemný souhlas je přílohou 
zápisu VH. 
 
VH volila revizora ČASQ. 
Kandidáti na revizora ČASQ získali následující počet hlasů: 
Michal Voplakal 0 
Jakub Vavřík: 24 
Tomáš Urban: 76 
 
Valná hromada zvolila pana Tomáše Urbana revizorem ČASQ 
 



Různé: 
Jakub Vavřík přečetl dopis Squashclubu Strahov ohledně skleněného kurtu, který byl VV zaslán v březnu 2010.  
 
Jakub Vavřík přečetl prohlášení Squashclubu Strahov, které je přílohou zápisu VH. 
 
Michal Voplakal vznesl dotaz, zda vyjádření, které bylo uveřejněno na stránkách ČASQ ohledně skleněného 
kurtu vůči jeho osobě, bylo vyjádřením VV ČASQ. 
Miroslav Valenta odpověděl, že ano, vyjádření je za celý VV ČASQ. 
 
VH bere na vědomí, že se Michal Voplakal zříká spolupráce s ČASQ ohledně vymožení přislíbené úhrady 
LUDU Squash club o.s. ve výši 100.000,-Kč za pořádání CSJO 2009 
 
Miroslav Valenta vznesl dotaz na Michala Voplakala, zda může vysvětlit použití státních finančních prostředků 
ve výši 400.000,- získaných jako dotace MŠMT na turnaj PSA na Strahově, zvláště pak velmi vysoké platby za 
pronájmy squashových kurtů na Strahově a za trenérské a organizační služby pana Tománka (SC Strahov) , 
když s panem Tománkem neměla ČASQ uzavřenu žádnou smlouvu a naopak s ním vedla několik let trvající 
soudní spor .Miroslav Valenta doložil doklady vyúčtování. 
Michal Voplakal odpověděl, že podle něj vše proběhlo v pořádku. 
 
18:12 opustili jednání VH zástupci klubů Ludu Squash club o. s., SC Stroke Znojmo, SCC Hradec Králové, SK 
Cibulka Praha, SQ Klub PRO-6, Squash Stará Praha, Squashclub Strahov o. s., SK Omega JM, zástupci 
(Vavřík, Čech, Voplakal), čímž došlo ke snížení celkového počtu hlasů na 78. Od této doby je kvórum 40. 
 
V 18:52 Josef Fanta vznesl návrh na změnu stanov ČASQ čl. 7. ods. 2. Změna ve znění:  
Řádnou VH ČASQ svolává minimálně 30 dní před jejím konáním písemnou pozvánkou předseda nebo VV 
ČASQ a to nejméně 1x za dva roky.  Za písemnou pozvánku se považuje též pozvánka zaslaná elektronickou 
poštou na elektronickou adresu kolektivního člena ČASQ sdělenou ČASQ. Řádná VH ČASQ musí být svolána 
nejpozději 60 dnů před zahájením následujícího ročníku mistrovských soutěží. Mimořádnou VH ČASQ je 
povinen svolat předseda ČASQ nebo výkonný výbor ČASQ (dále též VV ČASQ) pokud o to požádá tolik klubů 
registrovaných ČASQ, jejichž členská základna dosahuje nejméně 1/2 členské základny ČASQ nebo předseda, 
případně VV ČASQ dle svého rozhodnutí. Pro mimořádnou VH ČASQ platí stejná pravidla jako pro řádnou VH 
ČASQ. 
Miroslava Valenta dal hlasovat o návrhu na změnu stanov. 
Dáno hlasovat: 
Kvórum:  40  Pro – 78  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh na změnu stanov ve čl. 7. odst. 2 byl přijat. 
 
Radim Švec vznesl návrh na odvolání Štěpána Marko z VV ČASQ a v případě jeho odvolání následné 
znovuzvolení člena VV ČASQ a to z důvodu, že Štěpán Marko je v současném VV členem kooptovaným. 
Miroslav Valenta dal hlasovat o tomto návrhu. 
Dáno hlasovat: 
Kvórum:  40  Pro – 78  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Návrh byl přijat 
 
Miroslav Valenta dal hlasovat o odvolání Štěpána Marko z VV: 
Dáno hlasovat: 
Kvórum:  40  Pro – 78  Proti –  0 Zdrželo se – 0 
Člen VV Štěpán Marko odvolán.  
Odvoláním člena VV ČASQ došlo ke snížení celkového počtu hlasů na 77. Kvórum je 39. 
 
VH předložila návrhy na člena VV ČASQ: 
Štěpán Marko: pan Marko kandidaturu přijal 
 
VH volila člena VV ČASQ. 
Kandidáti na člena VV ČASQ získali následující počet hlasů: 
Štěpán Marko:   77 
 
Valná hromada zvolila pana Štěpána Marko členem VV ČASQ 
 
Schválení klíče pro na následující VH 
 

„Každý subjekt, který je řádným členem ČASQ s počtem členů do 30 osob může být zastupován na 
Valné hromadě ČASQ dvěma delegáty s hlasem rozhodujícím. Na každých dalších započatých 50 
členů subjektu může být jeden další delegát s hlasem rozhodujícím. Určující pro počet členů subjektu je 
statistický údaj v evidenci ČASQ k 30.9. předcházejícího kalendářního roku. Právo delegáta s hlasem 
rozhodujícím mají i všichni členové VV ČASQ a revizor ČASQ. Delegační lístek je oprávněn podepsat 
pouze statutární zástupce klubu. Statutární zástupce rovněž deleguje dalšího (další) delegáty klubu.“ 



Dáno hlasovat: 
Kvórum: 39  Pro – 77 Proti –  0 Zdrželo se – 0   
 
VH schválila klíč pro následují VH     
 
Schválení systému přenosnosti hlasů na následující VH 
 

„I. Přenosnost hlasů uvnitř klubu: 

Přenosnost hlasů (zplnomocnění) k zastupování delegáta vlastního klubu je řešena plnou mocí bez 
nutnosti notářského ověření podpisu zplnomocňující osoby. Tzn., že zástupce klubu, pokud se zúčastní 
VH pouze sám, musí doručit řádně vyplněné delegační lístky se jménem/jmény delegáta/delegátů 
vlastního klubu a zároveň zplnomocnění  statutárním zástupcem. 

II. Přenosnost hlasů vně klubu: 

Přenosnost hlasů (zplnomocnění) k zastupování delegáta vně klubu je řešena plnou mocí s  nutností 
notářského ověření podpisu statutárního orgánu zplnomocňujícího klubu. Tzn., že osoba, která je 
pověřena k zastupování jiného než vlastního klubu, musí doručit vyplněné delegační lístky 
zplnomocňujícího klubu následovně: Statutární orgán zplnomocňujícího klubu ověří notářsky svůj 
podpis na delegačních lístcích s vyplněnými údaji (jméno a příjmení) delegáta.“ 

Dáno hlasovat: 
Kvórum: 39  Pro – 77 Proti –  0 Zdrželo se – 0   
 
VH schválila systém přenosnosti hlasů na následující VH     
 
Ve 20:15 hod. dal M.Valenta návrh na ukončení jednání VH ČASQ. 
Dáno hlasovat: 
Kvórum: 39  Pro – 77 Proti –  0 Zdrželo se – 0   
 
VH byla ukončena     
 
 
 
 
Zapsal:     Předseda VH:    Kontroloval: 
J.Mutina    M.Valenta    R. Švec 
 
 
 
 
 
 
 


