
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ 10. VALNÉ HROMADY 

ČESKÉHO SVAZU BILLIARD HOCKEY Z.S. 
dne 3. prosince 2022 v Mutěnicích 

 

 

Prezentace dle registračních listin a schváleného klíče – 520 hlasů, valná hromada je usnášení 

schopná, ke schválení je potřeba 261 hlasů. 

           Pro – proti – zdržel se 
       1.     Schválení programu VH  
          Schváleno         520 – 0 – 0 
 
       2.    a) předsedajícím VH byl zvolen Jaromír Foltýn jun. 
          Schváleno         520 – 0 – 0 
 
  b) zapisovatelem VH byl zvolen Patrik Juchelka 
         Schváleno         520 – 0 – 0 
 
       3.    Volba nových členů řídícího výboru s funkčním obdobím do konce roku 2026. Návrh: 
Předseda ČSBH – Jaromír Foltýn jun., tajemník – Patrik Juchelka a hospodář – Simon Kaňa. 
         Schváleno         520 – 0 – 0 
 

4. Turnaje ČP36: Boskovice (11.2.); Praha (23.9.); Most (11.11.) a Czech Open: Doudeen Team 
Brno. Termíny jsou orientační. Pořadatelé musí nahlásit termín do rady zástupců (21.1.2023).   

          Schváleno         520 – 0 – 0 
 
       5.    Pořadatel PMEZ. Členové byli informováni, že vše musí schválit a zastřešit WTHA. Proto je 
nutné s nimi komunikovat. Pokud se bude hrát mimo ČR je potřeba informovat Patrika Juchelku. Dále 
došlo k informování o MS 2024, které musí proběhnout na území ČR. Žádná jiná země nedokáže 
zajistit všechny podmínky (hrací stoly). ČSBH bude garantem turnajů kat. challenger. Může jich být 
maximálně 5 na našem území a bude potřeba dostat na tyto turnaje cizince. 

Nehlasováno 
 

       6.    Pořadatel MČR zajišťuje prostor k hraní a pro konání valné hromady. Zajišťuje snídani a večeři 
v den turnaje pro nominované + náhradníky. Pořadatel zajišťuje pro nominované + náhradníky jednu 
noc. ČSBH proplatí jednu noc hráčům v kategorii mladší žáci, starší žáci, junioři a ženy mladší 18.let. 
(Řídící výbor rozhodne o max. ceně za ubytování. Jde o ochranný mechanismus, aby si hráči 
neobjednali hotel za 2.000,- za noc).  
          Schváleno         520 – 0 – 0 
 

7.    Klíč postupujících týmů na PMEZ, když jsou vítězové ze stejné kmenové listiny. Postoupit 
mohou dva nebo i tři týmy („A“; „B“ či „C“). Když nebudou chtít nebo schopni postavit družstvo 
musí informovat WTHA a postupuje další v pořadí: 1.liga, Českomoravský pohár a Český pohár 
družstev. Informovat musí nejpozději 3 měsíce před konání finálového turnaje PMEZ 

Schváleno         475 – 0 – 45 
 



8. a) Žákovská soutěž družstev (dříve liga škol, která je zrušená). Jde o soutěž pro hráče 
kategorie ml.žáci a st.žáci. Jde o jednodenní turnaj. Tým složený mimo kmenovou listinu zaplatí 
startovné 500,- Kč. Tým složený z kmenové listiny zaplatí 200,- Kč. Pokud se z jedné kmenové 
listiny přihlásí dva týmy platí každý 100,- Kč; pokud se z jedné kmenové listiny tři týmy tak 
každému vyplatí ČSBH z fondu „Mládež“ 100,- Kč.; atd. 

Schváleno         354 – 0 – 166 
 
       b) Pořadatel musí nahlásit termín a místo konání pro tento turnaj nejpozději 2 měsíce 
předem na řídící výbor. 

Schváleno         520 – 0 – 0 
 

9. Pořadatelem MČR 2023 je SMSH Severozápad v termínu 2.12. Jde o pořádání místo Dobré 
Vody. Kluby se takto domluvily. 

Schváleno         360 – 0 – 160 
 
10. a) Úprava organizačního schématu pro soutěž družstev. Návrh pana Kyzlinka na změnu 
hracího systému ČMP a 1.ligy. 

Neschváleno     205 – 315 – 0 
 
 b) Návrh Prague NHL, hrát 1.ligu ve 4 hráčích (*nakonec neschváleno viz. bod 13.a.) 

Schváleno       273 – 124 – 123 
 
 c) Návrh J.Foltýna jun., pro hráče 1.ligy zrušit podmínku účasti na ČP36 a dát pouze 
podmínku ČP12, ale bez výjimky pro klub.  

Schváleno       520 – 0 – 0 
 

11.   a)  Pořadatel Českomoravského poháru 2023 – Gunners Břeclav    
Nehlasováno 

 
  b) Pořadatel Českomoravského poháru 2023 – Prague NHL 

Schváleno       355 – 118 – 47 
 

12.   Pro lepší plánování turnajů se rozhodl řídící výbor, že kdo nahlásí turnaj ČP12 do rady 
zástupců bude platit pouze poplatek 1.500,- Kč (respektive 2.500,- Kč, ale pokud bude vše 
v pořádku ČSBH vrací 1.000,- Kč). Tím snad zajistíme, že budeme znát termíny už na začátku roku.  

Schváleno       520 – 0 – 0 
 
       13.   a)  Martin Vrána žádá valnou hromadu o otevření bodu 10.a) s novým hlasováním. 
Hlasuje se zda valná hromada otevře znovu tento bod 

Schváleno       401 – 119 – 0 
 

b)  Nové hlasování o návrhu 10.a) Návrh Prague NHL, hrát 1.ligu ve 4 hráčích. 
Neschváleno  192 – 205 – 123 

 
c)  Návrh Jaromír Foltýn jun., aby na MČR postupovalo pouze 6 žen a 1 náhradnice. 

Schváleno       507 – 0 – 3 
 

d)  Návrh Michala Justry na počet hlasů na radě zástupců. Počet hlasů n radě zástupců 
bude 1:1 (1.liga : 2.liga). Pokud bude větší zájem z 2.ligy o hlasování, bude se losovat z druholigových 
celků kdo může hlasovat. Až do počtu družstev v 1.lize, aby bylo dodrženo pravidlo 1:1. 

Schváleno       278 – 0 – 242 
 



e)  Návrh Michala Justry, aby se hracím dnem pro 2.ligu stala sobota. 
Neschváleno   236 – 278 – 5 

 
f)  Návrh Michala Justry na zrušení povinnosti „pískat“ ve druhé lize. Jde pouze o 

pravidlo, že pískání má přednost před hraním. Pravidlo pískání je pouze pro družstva co přijedou ve 
dvou nebo třech hráčích. Pokuta za neodpískaný zápas zůstává. 

Schváleno      436 – 0 – 84 
 

g)  Návrh Patrika Juchelky, aby síň slávy byla pouze online a nepředávaly se plakety. 
Schváleno       520– 0 – 0 
 

h)  Žádost Prague NHL o dořešení problému Kaňa, David vs Prague NHL o ovlivnění 
výsledku. Valná hromada ukládá disciplinární komisi, aby případ urgent vyřešila. 

Nehlasováno 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jaromír Foltýn 
Předsedající VH 
 
 
 
Za správnost zápisu 
Patrik Juchelka 
Zapisovatel VH 
 


