Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK
15.2.2014
Šlapanice u Brna
Přílohy:
•

prezenční listina

1. Prezence delegátů (9.00 – 10.15 hod.)
2. Volba předsednictva FZK a jednotlivých komisí FZK
Poté, co prezident asociace Petr Stoklásek přivítal přítomné delegáty, byly zvoleny následující
orgány tohoto Fóra zástupců:
•
•
•
•
•

předsednictvo: Petr Stoklásek (prezident ČAPEK), Miroslav Pešout (sekretář ČAPEK),
Martin Škopek, Petr Fuksa a Martin Bartoš
návrhová komise: František Haněl, Oldřich Brož ml. a Jarek Petura
mandátová komise: Vladimír Brázda, Tomáš Kutý
volební komise: Vladimír Brázda, Tomáš Kutý a Michal Preuss
zapisovatel: Martin Škopek

3. Schválení programu FZK
V souvislosti s tímto bodem programu bylo zmíněno možné zařazení dvou dalších bodů k
jednání oproti předloženému návrhu programu. První z bodů se týkal případné diskuse
k úpravě stanov pro situaci, kdy se na FZK nesejde dostatečný počet delegátů. Druhý z bodů
pak poukazoval na případné projednání 2 podnětů, které z klubů dorazily několik dní před
konáním FZK (podněty od PC Egrensis a PC Kolová). Bylo navrženo (a následně schváleno),
že FZK se oběma těmito body bude zabývat v bodě programu č.16, tj. „Ostatní a diskuse“.
Během projednávání programu dorazil – byť s menším zpožděním – poslední z ohlášených
delegátů (Jaroslav Kraus, OSIKA Plzeň) – což mělo klíčový význam, neboť tím byla zajištěna
přítomnost potřebného počtu delegátů ke konání řádného Fóra zástupců.
Návrh programu byl schválen hlasy všech přítomných delegátů.
4. Schválení jednacího řádu
Jednací řád byl předložen v podobě, které doznal při konání minulého Fóra zástupců. Jednací
řád byl schválen v nezměněné podobě hlasy všech přítomných delegátů.
5. Zpráva mandátové komise
Dle sdělení mandátové komise bylo prezentováno 27 delegátů (z celkového počtu 52 klubů).
Fórum zástupců klubů je tedy usnášení schopné.

Pozn. – v 11.30 hod. dorazil zástupce klubu PEPEK, který byl přítomen až do projednávání
bodu č.16 (tzn. že již nehlasoval o závěrečném usnesení FZK).
6. Zpráva matriky
Za nepřítomného matrikáře Pavla Pažouta uvedl zprávu Petr Stoklásek. Zpráva byla doplněna
o aktuální informaci, že členství v asociaci ukončili před datem konání FZK 2 kluby – Kondor
Cheb (ke dni 4.2.2014) a APEC Česká Třebová (ke dni 14.2.2014).
Následně hospodář asociace informoval delegáty, že některé kluby nemají ke dni konání FZK
uhrazeny příspěvky za své členy. Následná diskuse se týkala případných sankcí pro tyto
kluby, které včas neuhradí členské poplatky (např. dočasné vyřazení hráčů takového klubu
z žebříčku ČAPEK). Bylo konstatováno, že v takovýchto případech – pokud nebudou
poplatky řádně a včas uhrazeny - bude výkonný výbor postupovat v souladu s registračním
řádem (viz článek 10 registračního řádu).
Registrační známky na kluby budou rozeslány po návratu matrikáře do ČR (cca po
10.březnu).
FZK vzalo zprávu matriky na vědomí.
Pozn. – při projednávání bodu č.7 (zpráva o činnosti ČAPEK) bylo FZK informováno o 2
nových klubech, které se stanou členy ČAPEK (viz bod č.7).
7. Zpráva VV a prezidenta o činnosti ČAPEK
Zprávu uvedl prezident ČAPEK Petr Stoklásek. Zazněla zevrubná informace o procesu
získávání dotací v minulém roce (ČUS, MŠMT). Na konci dubna proběhne VH ČUS, kde lze
očekávat další informace o dalším postupu při žádostech o dotace v následujících letech.
Další pasáž jeho projevu byla věnována změnám v souvislosti s novým občanským
zákoníkem (NOZ). Bude nezbytná změna názvu a stanov, a to nejen ČAPEK, ale i většiny
klubů (nutnost, aby v názvu bylo slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, popř. zkratka
„z. s.“). Ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením NOZ, pozbývají
závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti, tedy k 1. 1. 2014. Spolek musí nejpozději do 3 let od
účinnosti NOZ, tedy do 1. 1. 2017, přizpůsobit stanovy NOZ a doručit je orgánu veřejné
moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je spolek zapsán (tj. příslušnému rejstříkovému
soudu). V případě, že spolek toto neučiní, příslušný rejstříkový soud ho k tomu vyzve a
stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Pokud takto dodatečně
stanovená lhůta uplyne marně, soud spolek na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která
na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.
Pokud název spolku odporuje ustanovením NOZ (viz bod I.), musí spolek (resp. občanské
sdružení) přizpůsobit svůj název požadavkům NOZ do 3 let ode dne nabytí účinnosti NOZ,
tedy do 1. 1. 2016.
Mimo jiné bude třeba odborné právní pomoci k výše uvedenému. Z diskuse vzešel návrh, aby
VV byl pověřen zpracováním této problematiky, s případným vytvořením „vzorového textu“
stanov pro kluby, kterých se tato změna bude týkat (viz závěrečné usnesení FZK). Již nebude
existovat registrace klubů na Ministerstvu vnitra, ale kluby budou vedeny na krajských
rejstříkových soudech.
Ostatní diskuse ke zprávě VV, resp. k možné úpravě stanov: rozsáhlá diskuse ke zmínce
prezidenta, že jednou z možností k zajištění dostatečné účasti na FZK by bylo, že by

jednotlivé kluby mohly být zastupovány prostřednictvím členů jiných klubů vždy z jejich
regionu (tj. na podkladě plné moci, např. 1 delegát = několik plných mocí). Názory a
připomínky:
Pavel Bureš – „je to vytváření výhod pro nezúčastněné“
Jiří Ježek ml. – „je takové zastupování vůbec právně možné“?
František Haněl – „zpřísnění stanov ve smyslu zavedení sankcí pro kluby, které se nezúčastní,
např. zvýšení ročních příspěvků za hráče takového klubu“
Jiří Koreš st. – „delegování na jiné kluby je zpochybnění legitimity hlasování“
Karel Pinkas (Kulová osma) – „možná váha hlasu dle počtu hráčů v klubu“ – odpovězeno, že
toto v žádném případě nepřichází v úvahu (1 klub = 1 hlas)
Petr Fuksa – „úprava s ohledem na situaci, pokud se nesejde dostatečný počet delegátů, tak po
určitém časovém úseku dojde ke konání mimořádného FZK bez nutnosti přítomnosti
nadpoloviční většiny delegátů, takové FZK nebude moci řešit klíčové záležitosti (změna
stanov, zrušení ČAPEK)“
Svatopluk Bednář – „vypuštění slov nadpoloviční většina a brát ohled pouze na přítomné
delegáty“
Pavel Hejl st. – „sankce jiného typu, např. odejmutí části bodů z žebříčku hráčům
nezúčastněných klubů“
Z obsáhlé diskuse vzešly 2 návrhy, které byly Fórem hlasovány:
Návrh č.1 – souhrnný návrh řešící změnu stanov ve smyslu nového občanského zákoníku a
doplnění stanov o možnost konání mimořádného FZK (vypracuje VV) – návrh byl přijat
všemi přítomnými delegáty (28 hlasů).
Návrh č.2 – doplnit do řádů sankci 1.000 Kč za neúčast na FZK, při neuhrazení dočasné
vyřazení hráčů z žebříčku. Byl podán protinávrh (Petr Stoklásek) tuto sankci do řádů
nezařazovat. První byl hlasován protinávrh – pro: 18, proti: 8, zdrželi se: 2 – byl přijat
protinávrh.
Na závěr tohoto bodu informoval sekretář Miroslav Pešout o 2 nových klubech, které mají
zájem vstoupit do ČAPEK a splnily všechna kritéria stanovená Registračním řádem ČAPEK.
Jde o kluby Bowle 09 – 1.pétanque club Klatovy a Pétanque klub – TJ Sokol Kostomlaty
(Kostomlaty nad Labem, okr.Nymburk). Delegáti byli vyzváni k hlasování o přijetí (Stanovy
čl. 8/4/i) Oba kluby byly přijaty všemi přítomnými delegáty (28 hlasů) za nové členy ČAPEK.
FZK vzalo zprávu prezidenta na vědomí.
8. Zpráva o hospodaření
Zprávu uvedl hospodář asociace Martin Bartoš. Vystihl problematiku dotací, včetně potřeby
dostatečného zůstatku na účtu právě s ohledem na případné získání dotací.
FZK vzalo zprávu na vědomí.
9. Zpráva komise mládeže
Za komisi mládeže byli přítomni Pavel Hejl st. a Pavel Hnilica. Poskytnuta zevrubná
informace s odkazem na rozeslanou zprávu. V březnu 2013 proběhlo školení trenérů mládeže
(16 zájemců, 3 školitelé, část teoretická i praktická, poskytnuty pokyny pro vedení tréninků).

Neustále ubývá členská základna juniorů, oceněna činnost klubů KPK Vrchlabí, PEK Stolín,
PAK Albrechtice a HAPEK. U týmu do 23 let („espoirs“) končí Michal Habásko a Jiří Koreš
st.
Diskuse: Michal Habásko – „klub AURA měl zájem o pořádání letošního MČR juniorů“,
vyjádřen názor, aby komise mládeže stanovila přesnější kriteria kandidatury pro pořádání
tohoto mistrovského turnaje. Odpověď (P.Hejl) – „výběr je v kompetenci komise mládeže,
specifika tohoto turnaje, spojeno s juniorským soustředěním, finanční hledisko; nicméně
kdokoliv může kandidovat, komise mládeže je otevřena diskusi a nabídkám k pořádání MČR
juniorů“.
Z diskuse vzešel návrh, aby komise mládeže písemně vytvořila kriteria výběru pro pořádání
MČR juniorů – pro: 10, proti: 8, zdrželo se: 10. Návrh nebyl přijat.
FZK vzalo zprávu komise mládeže na vědomí.
10. Zpráva disciplinární komise
Se zprávou vystoupila předsedkyně DK Iveta Hájková. V uplynulém roce řešila DK 2
podněty (proti R.Kapešovi – KPK Vrchlabí a proti hráčům PC Sokol Lipník, kteří se bez
omluvy nedostavili na kvalifikační turnaj MČR mužů).
Dotaz: Pavel Bureš – „je zápis z turnaje“ podnětem pro DK? Odpověď (I.Hájková) – „ano“.
FZK vzalo zprávu disciplinární komise na vědomí.
11. Zpráva STK
Projednání zprávy STK bylo rozděleno do několika pasáží. V úvodu vystoupil předseda STK
Ivo Michálek a seznámil přítomné s činností STK za uplynulý rok, včetně personálních změn,
ke kterým v STK došlo. STK oslovila kluby, aby aktualizovaly své emailové kontakty –
některé z klubů tak zatím neučinily.
Přílohu č.2 zprávy STK – návrhy změn – prezentoval Jiří Koreš st. (nebodovat doprovodné
turnaje, úprava kvalifikačního MČR mužů). Následná diskuse:
Pavel Bureš st. – „proč má mít VV možnost udělit divokou kartu pro kvalifikační turnaj
MČR?“; Odpověď za STK: „Mohou být kvalitní hráči mimo potřebné žebříčkové pozice
z objektivních důvodů. Pokud VV nenominuje nikoho (např. na základě žádosti o udělení
divoké karty), tak bude donominován další tým dle žebříčku. Vše bude nastaveno tak, aby
členská základna byla informována s dostatečným předstihem“.
Petr Fuksa – „z hlediska pořadatele jde o oprávněný požadavek, z hlediska hráčského jde de
facto o uzavření mistrovství“. Odpověď (STK, Preuss): „není uzavřené, pokud se hráč chce
dostat do kvalifikačního turnaje, tak bude hrát více turnajů a má větší šanci splnit žebříčková
kriteria“.
Návrh č.1 – nebodovat „B turnaje“ – pro: 26, proti: 1, zdržel se: 1, návrh byl přijat
Návrh č.2 – změna soutěžního řádu u kvalifikačního mistrovství – pro: 17, proti – 5, zdrželo
se: 6, návrh byl přijat

Diskuse pokračovala ohledně statutu rozhodčích na turnajích kategorie „prestige“. Pavel
Bureš: „netrvat na nehrajícím rozhodčím na těchto turnajích, možnost většího počtu
pomocných rozhodčích“. Reakce ostatních delegátů: Petr Stoklásek: „časové limity, hrající
rozhodčí nestíhá“; Miroslav Pešout: „časový limit, problém i pro tým za který rozhodčí
hraje“; Jiří Koreš: „nehrající rozhodčí zkracuje čas čekání na měření“.
Dále Vladimír Brázda upozornil delegáty, že dnem 1.3.2014 končí lhůta pro přihlášení do
MČR klubů. Členy ligové komise jsou V.Brázda, T.Kutý, I.Michálek – přihlášku postačí
zaslat emailem některému z členů ligové komise).
S prezentací nových internetových stránek vystoupil za STK Michal Preuss. Pro sdílení
plného obsahu stránek budou v dohledné době prezidentům klubů rozeslány přihlašovací
údaje pro hráče (přihlašovací jméno bude číslo licence, heslo budou přidělena, ale půjdou
změnit). Stejně bude možné upravit rozsahy přístupů do jednotlivých sekcí stránek – např. pro
členy komisí, členy VV apod. STK zpracuje přehledný manuál pro práci s novými stránkami
(tj. jak zadávat turnaje, zadávat výsledky turnajů, principy přihlašování a odhlašování
z turnajů).
Tvůrci nových stránek předloží do 1 měsíce od konání FZK výkonnému výboru návrh
smlouvy, který bude obsahovat odměnu za vytvoření stránek, způsob správy stránek
v budoucnu, aktualizaci stránek atd. V té souvislosti padl návrh (K.Dohnal), zda-li by nebylo
možné, aby STK přidělila každému z klubů emailovou adresu – ta by byla používána jako
oficiální adresa pro zasílání materiálů na kluby. Odpověď: „STK prověří možnosti, zda-li je to
proveditelné..“.
V závěru tohoto bodu ještě vystoupil Vladimír Brázda s prezentací možné spolupráce ČAPEK
a portálu www.isport.cz. V následné diskusi bylo upozorněno i na možné nevýhody, např.
množství článků z pétanque oproti množství článků z ostatních sportovních svazů, které
k podobné spolupráci rovněž přistoupí.
Návrh – má ČAPEK přistoupit ke spolupráci s portálem iSPORT, zahrnující podpis smlouvy
o spolupráci na následující 2 roky – pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 3. Návrh byl přijat.
FZK vzalo zprávu STK na vědomí.
12. Vyhlášení hráčů roku (viz závěrečné usnesení)
13. Rozpočet ČAPEK pro rok 2014
Návrh rozpočtu prezentován Martinem Bartošem. V září 2013 byla na MŠMT podána žádost
o přidělení dotace ve výši 450.000 Kč. Návrh rozpočtu počítá se dvěmi variantami (dotace ve
výši 200.000 Kč a ve výši 450.000 Kč). Vzhledem k tomu, že není zřejmé, jak vysoká dotace
bude přdělena, bylo následně navrženo, aby – tak jako v letech minulých – byla kompetence
„dotvoření rozpočtu“ delegována na VV – viz závěrečné usnesení FZK.
Pro daný návrh bylo hlasováno – pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0 (3 delegáti byli mimo jednací
sál). Návrh byl přijat.
14. Zpráva revizní komise

Za RK uvedl zprávu Martin Škopek. Zmíněn byl „problém“ s konečnou podobou rozpočtu,
což ostatně zaznělo i ve zprávách hospodáře a prezidenta asociace. RK má kontrolovat plnění
schváleného rozpočtu, ale pokud je finální podoba rozpočtu známa až během prosince, tak i
pro činnost RK to znamená určité komplikace.
RK rovněž navrhla, aby disciplinární komise zveřejňovala výsledky disciplinárních řízení
v přiměřené lhůtě po ukončení řízení a ne až ve zprávě pro FZK.
FZK vzalo zprávu revizní komise na vědomí.
15. Volba revizní komise
Všichni tři členové končící revizní komise oznámili svůj zájem kandidovat i ve volbě nové
revizní komise. Vzhledem k tomu, že nebyl žádný další kandidát, bylo přistoupeno
k veřejnému hlasování s výsledkem – pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 4. Revizní komise bude tak
i nadále vykonávat svoji činnost ve složení Ladislav Rylich (SLOPE), František Haněl (PePa
Sněžné) a Martin Škopek (FRAPECO).
16. Ostatní a diskuze
M.Bartoš: do budoucna již nebude možné, aby člen „spolku“ sponzorsky přispíval svému
klubu (pokud se jedná o OSVČ) - detaily prověří, stejně tak bude v budoucnu rozlišena tzv.
hlavní činnost spolku – tj. petanque a činnost vedlejší – např. občerstvení.
Karel Dohnal – informoval FZK o konci svého mandátu ve VV FIPJP s tím, že se chce
ucházet o další členství v této instituci. Delegáti Fóra zástupců vyjádřili Karlovi
jednomyslnou podporu v jeho úsilí o další působení ve VV FIPJP.
Poznámka delegáta klubu PC Austerlitz, že došlo k situaci, kdy v lednu zaregistrovaný nový
hráč, nemohl v únoru hrát turnaj kategorie Prestige. Ze strany STK bylo přislíbeno, že se tato
situace bude řešit tak, aby se již v budoucnu neopakovala.
Návrhy klubů PC Kolová (I.Kacerovský) a PC Egrensis (J.Boček), které přišly členům VV
před datem konání FZK – mj. návrh na zpřístupnění turnajů „Prestige“ i neregistrovaným
hráčům, návrh na zrušení jednotného oblečení při turnajích MČR, znovuzavedení cizinců zpět
do žebříčku ČAPEK, bodování zahraničních turnajů do žebříčku ČAPEK.
Po krátké diskusi přítomných delegátů (bez konkrétního předloženého návrhu či protinávrhu
ze strany některého z delegátů) panovala všeobecná shoda v následujícím – o zmíněných
návrzích nelze hlasovat, neboť zmíněné kluby nevyslaly na FZK své delegáty, kteří by
navrhované změny před dotazy Fóra zástupců obhájili. Současně s tím zaznělo, že před pár
lety si FZK odhlasovalo vyřazení cizinců z žebříčku ČAPEK, stejně tak bylo odhlasováno
uzavření „Prestige“ pro nelicencované hráče. K bodování turnajů v cizině do žebříčku
ČAPEK – Odpověď STK: „máme specifické bodování, pro turnaje v cizině ztěží
aplikovatelné“.
17. Závěrečné usnesení FZK konaného dne 15.2.2014 ve Šlapanicích u Brna
Závěrečné usnesení bylo schváleno jednomyslně, tj. hlasy 27 delegátů (jeden delegát ohlásil
Mand. komisi předčasný odchod), v následujícím znění:

1) FZK zvolilo:
a) předsednictvo ve složení: Petr Stoklásek (moderátor FZK), Miroslav Pešout, Martin
Bartoš, Martin Škopek a Petr Fuksa
b) mandátovou komisi ve složení: Vladimír Brázda, Tomáš Kutý
c) návrhovou komisi ve složení: František Haněl, Oldřich Brož ml. a Jarek Petura
d) volební komisi ve složení: Vladimír Brázda, Tomáš Kutý a Michal Preuss
e) zapisovatel: Martin Škopek
2) FZK uctilo minutou ticha památku dlouholetého člena ČAPEK Karla Výšku
3) FZK schválilo program jednání v nezměněné podobě
4) FZK schválilo jednací řád v nezměněné podobě
5) FZK bere na vědomí zprávu matrikáře s upřesněním, že k datu konání FZK má ČAPEK
52 členů (klubů)
6) FZK bere na vědomí zprávu VV a prezidenta o činnosti ČAPEK
7) FZK schvaluje přijetí dvou nových klubů do ČAPEK, a to klubů Bowle 09 – 1.pétanque
klub Klatovy a Pétanque klub – TJ Sokol Kostomlaty
8) FZK pověřuje VV k provedení kroků vedoucích k přizpůsobení stanov ČAPEK novému
občanskému zákoníku
9) FZK pověřuje VV k vypracování vzorových stanov pro kluby v souvislosti s novým
občanským zákoníkem
10) FZK pověřuje VV k doplnění návrhu stanov ČAPEK o možné konání mimořádného FZK
v případě nedostatečného počtu přítomných delegátů pro konání řádného FZK
11) FZK bere na vědomí zprávu o hospodaření ČAPEK
12) FZK bere na vědomí zprávu komise mládeže
13) FZK bere na vědomí zprávu disciplinární komise
14) FZK bere na vědomí zprávu STK
15) FZK schválilo navrhované úpravy soutěžního řádu uvedené v příloze č.2 zprávy STK
16) FZK souhlasí se spoluprací ČAPEK a portálu iSPORT tak, jak je uvedeno v příloze č.4
zprávy STK
17) FZK pověřuje VV jednáním směřujícím k uzavření smlouvy mezi ČAPEK a Ringier Axel
Springer CZ a. s. (portál www.isport.cz) dle přílohy č. 4 zprávy STK
18) FZK schvaluje koncepci nových internetových stránek ČAPEK dle přílohy č.3 zprávy
STK a pověřuje VV dalším jednáním s autory těchto stránek
19) Na FZK proběhlo vyhlášení hráčů roku 2013: nejlepší hráč – Tomáš Michálek, nejlepší
žena – Hana Šrubařová (oba Carreau Brno), nejlepší klub – Carreau Brno, nejlepší junior
– Václav Valík (PAK Albrechtice), skokan roku – Pavel Bureš st. (HAPEK).
20) FZK projednalo návrhy rozpočtu na rok 2014 a pověřuje VV udržením proporcí
navrženého rozpočtu s ohledem na výši obdržených dotací
21) FZK bere na vědomí zprávu revizní komise
22) FZK zvolilo novou revizní komisi ve složení: Martin Škopek, František Haněl a Ladislav
Rylich
23) FZK bere na vědomí, že předsedou revizní komise je Martin Škopek
24) FZK jednomyslně podporuje kandidaturu Karla Dohnala do výkonného výboru FIPJP
Ve Šlapanicích, dne 15.2.2014
Zapsal: Martin Škopek
Ověřili: Petr Stoklásek, Miroslav Pešout

