
Usnesení z ustavující valné hromady 
Snookerové sekce Českomoravského billiardového svazu o.s 

konané dne 7. září 2013 v aule ČUS Strahov Praha 

 
Počet pozvaných klubů:   17 
Počet zúčastněných delegátů klubů: 10 (58,82%) 
 
Bylo konstatováno, že se zúčastnila nadpoloviční většina delegátů a valná hromada sekce 
snooker je tedy usnášeníschopná a sekce snooker byla tímto ustanovena.  
 
Do mandátové komise navrženi a zvoleni: Matěj Bíža 
      Daniel Kohout 
 
Do předsednictva navrženi a zvoleni: Tomáš Kejla 
      Eva Poskočilová 
      František Nejedlo 
Body jednání: 
 

1. Zpráva o vedení snookerových soutěží a dění ve snookeru do valné hromady 
a. přednesl Tomáš Kejla 

 
2. Tomáš Kejla navrhl pěti členný výkonný výbor 

a. Hlasování: schváleno optickou většinou 
 

3. Představení kandidátů na funkci prezidenta sekce snooker  
Tomáš Kejla a Tomáš Náhlík  

i. Oba kandidáti dostali měřených 5 minut na proslov 
ii. Diskuse mezi kluby a delegáty 

b. Hlasování: 
i. Tomáš Kejla 

1. Pro:  4 
2. Proti:  6 

ii. Tomáš Náhlík 
1. Pro:  6 
2. Proti:  4 

4. Prezidentem sekce snooker byl zvolen Tomáš Náhlík 
5. Představení kandidátů do výkonného výboru a hlasování: 

a. Jiří Blažek – Dostatečně neprokázán souhlas s nominací 
i. Omluvena nepřítomnost 

b. Daniel Milý - zvolen 
i. Pro: 7 

ii. Proti: 3 
c. Eva Poskočilová – vzdání se kandidatury 
d. Petr Vlášek – vzdání se kandidatury 
e. Michal Špalek – vzdání se kandidatury 
f. Martin Herout – vzdání se kandidatury 
g. Matěj Bíža – vzdání se kandidatury 



h. Daniel Kohout – zvolen 
i. Pro:  9 

ii. Zdržel se:  1 
6. Do výkonného výboru byli zvoleni: 

a. Daniel Kohout 
b. Daniel Milý 

 
7. Valná hromada vzala na vědomí, že dalším členem výkonného výboru je generální 

sekretář Českomoravského billiardového svazu ve funkci pokladníka 
 

8. Výkonný výbor se zavázal v co nejbližším možném termínu svolat mimořádnou 
valnou hromadu sekce snooker s těmito body programu 

a. Zvolit pátého člena výkonného výboru 
b. Zvolit kontrolní a revizní komisi 

 
9. Valná hromada schválila usnesení z ustavující valné hromady optickou většinou 
 
Kontrolu usnesení provedli: 

Tomáš Náhlík 
Daniel Kohout 
Daniel Milý 


