
  USNESENÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY 

 
 

Českomoravského billiardového svazu - sekce snooker 

  Místo konání:  Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov, v zasedací místnosti č. 234 

Datum konání: 22. ledna 2014 

Začátek:  18:40 

Přítomno delegátů: 5 

  Za VV přítomni: Tomáš Náhlík 

 
Daniel Milý 

 
Daniel Kohout 

 
František Nejedlo 

  

  

  



I.    BODY JEDNÁNÍ VH 

1. Volba orgánů náhradní valné hromady (dále VH) 
a. Do předsednictva VH byli navrženi a jednomyslně zvoleni Tomáš Náhlík jako 

předseda, Daniel Milý a Daniel Kohout jako členové. 
 

2. Seznámení s dosavadní činností Výkonného výboru (VV) 
a. Tomáš Náhlík seznámil jménem výkonného výboru delegáty s dosavadní činností 

výkonného výboru formou prezentace na monitoru. 

3. Volba chybějícího 5. člena VV 
a. Žádný nový člen do výkonného výboru sekce snooker nebyl delegáty navržen. Bylo 

konstatováno, že 5. člen výkonného výboru nebyl zvolen. 

4. Seznámení se zprávou Kontrolní a revizní komise (KRK) 
a. Člen KRK Pavel Zeman přednesl valné hromadě podnět Evy Poskočilové týkající se 

nezveřejnění programu VH na www.cmbs.cz. 
i. Pavel Zeman shledal, že ke zveřejnění opravdu nedošlo.  
ii. Vzhledem k tomu, že jednotlivé kluby byly v termínu a v pořádku obeslány 

pozvánkou s programem VH., datum a místo konání bylo zároveň v termínu 
zveřejněno na stránkách snookerové sekce a jelikož Stanovy ČMBS výslovně 
nespecifikují postup v případě nezveřejnění na www.cmbs.cz., konstatovala 
KRK, že toto pochybení není z jejího pohledu důvodem k nekonání VH, ale že 
se v budoucnu již nesmí opakovat. 

b. Dále Pavel Zeman přednesl zprávu k šetření podnětu Filipa Domoráda, ohledně 
finanční a účetní evidence ohledně snookerových soutěží sekce pool, pod kterou 
v minulosti snookerové soutěže spadaly. 

i. Pavel Zeman seznámil VH se svou činností v této záležitosti a sdělil, že 
skutečně objevil nesoulad mezi vykazovanými náklady (například při pořádání 
MR) a náklady, které byly doloženy doklady. Další turnaje pouze rozpracoval 
a celou tuto agendu hodlá předat KRK sekce snooker i se zprávou k dalšímu 
šetření. Důvody předání šetření do rukou KRK sekce snooker vidí především 
v tom, že přesné fungování snookerových turnajů nezná a necítí se tedy být 
v této oblasti odborníkem. Dalším logickým důvodem je, že se jedná o peníze 
hráčů, kteří dnes spadají do této sekce. Zprávu včetně dalších doporučení 
slíbil Pavel Zeman dokončit a předat do cca. 14 dnů. 

5. Volba KRK Sekce snooker 
a. Do funkce v KRK sekce snooker byli navrženi a jednomyslně schváleni: 

i. Luboš Baloun 
ii. Karel Petráček 

b. Luboš Baloun byl zároveň schválen jako předseda KRK sekce snooker a tím se stal 
členem KRK ČMBS. 

6. Proběhla volná diskuse k projednávaným tématům. 

7. VH jednomyslně schválila usnesení z náhradní valné hromady. 

 


