
Zápis z pravidelné roční valné hromady České asociace Stiga Game, o.s. pro rok 2015 

 

 

Místo konání: internet 

Datum: 28. červen – 11. srpen 2015 

Zapsal: Filip Hamáček, Stanislav Kraus 

 

Seznam přítomných 

 

Ze dvanácti klubů disponujících hlasovacím právem do hlasování zasáhlo následujících devět: 

1. THC Pardubice, BSE United, Gladiators Plzeň, HCS Žabka Praha, Big Band, SHC Cheb, Stiga 

HC Benátky, THC Stiga Elites a THC Třinec 

 

Právo hlasovat nevyužily tyto kluby: 

HC Stiga Kladno, THC Stiga-Game Příbram, THC Stiga Svitavy 93 

 

Program valné hromady 
 

1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů 

 

2. Hlasování o předložených návrzích 

 

 

1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů 

 

Výbor Asociace předložil všem účastníkům valné hromady hodnocení uplynulé sezóny, návrh 

rozpočtu a termínové listiny pro příští sezónu 2015/2016. Účastníci byli zároveň požádáni o účast v 

hlasování o předložených návrzích. Předložený dokument lze nalézt na adrese 

www.stolnihokej.cz/doc/VH2015internet.pdf 

 

 

2. Hlasování o předložených návrzích 

 
Návrhy, které byly v navržených hlasováních schváleny 
 

2. Navrhuji, aby se MR juniorů a žen sloučilo následujícím způsobem:  

Ženy i junioři by spolu hráli ve společné základní části (typicky jedna skupina jednokolově). Po 

jejím skončení by bylo vyfiltrováno zvlášť juniorské pořadí a zvlášť ženské pořadí se započtením 

bodů ze všech zápasů. Výhodou tohoto systému je, že ženy-juniorky by se mohly zapojit jak do 

juniorské, tak ženské soutěže, bez nutnosti odehrát tyto soutěže v různý čas. Juniorům i ženám by to 

přineslo větší počet zápasů a v celkovém důsledku i kvalitnější turnaj. Vyřazovací část by probíhala 

tak, že nejprve by bylo zahájeno play-off juniorů. Po vypadnutí poslední ženy-juniorky z play-off 

by bylo zahájeno play-off žen. Domnívám se, že tímto systémem by se dopolední program 
neprodloužil, anebo prodloužil jen velmi nepatrně.   

Jiří Chylík 

 

6x ANO (BSE United, Big Band, Stiga HC Benátky, THC Třinec, THC Stiga Elites, HCS Žabka 

Praha) 

2x NE (Gladiators Plzeň, SHC Cheb) 

1x se zdržel (1. THC Pardubice) 

 

Počínaje MR 2016 se tak bude hrát kategorie žen a juniorů dohromady – výše uvedeným systémem. 

http://www.stolnihokej.cz/doc/VH2015internet.pdf


 

 

3. Navrhuji, aby se pro nasazování na MR družstev počítali 3 nejlepší hráči podle světového 

žebříčku, namísto computeru. 

Stanislav Kraus 

 

7x ANO (BSE United, Big Band, 1. THC Pardubice, Stiga HC Benátky, THC Třinec, THC Stiga 

Elites, HCS Žabka Praha) 

1x NE (SHC Cheb) 

1x se zdržel (Gladiators Plzeň) 

 

Počínaje MR 2016 se pro nasazení družstev použije světový žebříček. 

 

 

7. Změna stanov 

1. ledna 2014 vešel v účinnost Nový občanský zákoník, jenž ruší status všem občanským sdružením 

a automaticky jim dává status spolek. S touto změnou je nutné také změnit stanovy. Navrhuji tyto 

změny. V následujícím přehledu jsou pouze části, které navrhuji změnit. Normálním písmem je zde 

zapsáno původní znění, kurzívou pak navrhovaná změna v souladu s Novým občanským 

zákoníkem. Jedná se pouze o malé změny, které nijak nemění podstatu, ale pouze upřesňují některé 

fráze v souladu s NOZ. 

 

(…)  

Celé znění návrhu je v dokumentu na http://www.trefik.cz/stiga/doc/VH2015internet.pdf 

(…)  

 

Souhlasíte s touto změnou stanov? 

Filip Hamáček 

 

 

7x ANO (Gladiators Plzeň, BSE United, 1. THC Pardubice, Stiga HC Benátky, THC Třinec, SHC 

Cheb, HCS Žabka Praha) 

0x NE 

2x se zdržel (Big Band, THC Stiga Elites) 

 

Změna stanov byla schválena, výbor zajistí registraci nové verze. 

 

 

 

8. Navrhuji zrušit funkci revizora. 

Filip Hamáček 

 

5x ANO (1. THC Pardubice, Stiga HC Benátky, THC Třinec, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha) 

3x NE  (Gladiators Plzeň, BSE United, SHC Cheb) 

1x se zdržel (Big Band) 

 

Funkce revizora byla zrušena, v případě potřeby může valná hromada kdykoliv ustavit komisi, resp. 

pověřit kteréhokoliv člena ČASG provedením kontroly hospodaření. Výbor zajistí odpovídající 

úpravu všech řádů ČASG. 

http://www.trefik.cz/stiga/doc/VH2015internet.pdf


9. Podpora juniorů Počínaje letním soustředěním v Českých Budějovicích, které proběhlo 17.-

20.7.2015, výbor zahájil sérii konkrétních kroků, kterými chce podpořit kvalitu české juniorské 

reprezentace na MS 2017. Cílem v této sezóně 2015/2016 bude zajistit účast alespoň tří juniorů na 

ME v Tallinu, a to tak, aby se reprezentace neskládala na poslední chvíli. Výhledově se domníváme, 

že by bylo dobré zorganizovat také jeden juniorský výjezd na turnaj Světové ligy v sezóně 

2016/2017 (ideálně do Švédska). Za tímto účelem bych navrhoval využít odměny za ČP a MR, 

které zůstaly/zůstanou nevyčerpány v sezónách 2014/2015 a 2015/2016. V létě 2016 též plánujeme 

zopakovat letní juniorské soustředění. Souhlasíte s využitím nevyčerpaných odměn tímto 

způsobem? 

Tibor Varga 

 

5x ANO (Gladiators Plzeň, BSE United, Stiga HC Benátky, SHC Cheb, HCS Žabka Praha) 

1x ANO s podmínkou, že se tito hráči zúčastní alespoň 3 turnajů Super Series v sezóně (THC Stiga 

Elites) 

3x NE (Big Band, 1. THC Pardubice, THC Třinec) 

0x se zdržel 

 

Výbor stanoví přesné podmínky pro podporu juniorů – zejména těch, kteří budou moci startovat na 

MS 2017. Vedle schválené podpory se bude výbor snažit podpořit juniory i jinou formou. 

 

 

10. Disciplinární přestupky 

Při zveřejnění trestů pro Michala Hviždě a Zdeňka Matouška ml. výbor slíbil, že v rámci letní VH 

otevře diskuzi o účinnějším postihu podobných situací, především o tom, v čí kompetenci je řešení 

podobných přestupků přímo na turnaji. Zdálo by se, že je to věcí komise rozhodčích. Ta má ale 

pravomoc řešit pouze spory ohledně pravidel, nikoli disciplinární přestupky hráčů, mezi které spadá 

i úmyslné nechávání výsledků. Je objektivní skutečností, že nechávání výsledků nelze dost dobře 

zabránit ani prokázat. Jsou ale situace, které jsou evidentní (hráči se domluví ještě před zápasem a 

ani nezačnou hrát nebo „roztrubují“, že úmyslně prohrávají). V těch bychom si měli ujasnit, jak 

postupovat. Můj návrh je přidat nechávání výsledků do kompetence komise rozhodčích, které by se 

hlásily tyto a jiné evidentní situace. Je důležité si toto ujasnit, abychom mohli hráče na začátku nové 

sezóny jasně instruovat o tom, jak nesportovní situace řešit.  

Souhlasíte s tím, aby řešení nechávání výsledků bylo také v kompetenci rozhodčích? 

Tibor Varga 

 

6x ANO (Gladiators Plzeň, BSE United, 1. THC Pardubice, Stiga HC Benátky, THC Třinec, HCS 

Žabka Praha) 

2x NE (SHC Cheb, THC Stiga Elites) 

1x se zdržel (Big Band) 

 

Změna byla schválena. Výbor sestaví disciplinární řád, který bude závazný pro rozhodování komise 

rozhodčích na jednotlivých turnajích. 

 

 

12. Souhlasíte s termínovou listinou Českého poháru 2015/2016? 

Výbor Asociace 

 

9x ANO (Gladiators Plzeň, BSE United, Big Band, 1. THC Pardubice, Stiga HC Benátky, THC 

Třinec, SHC Cheb, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha) 

0x NE 

0x se zdržel 

 



Termínová listina byla schválena v podobě uvedené v podkladech pro valnou hromadu. 

 

 

13. Souhlasíte s navrženým rozpočtem pro sezónu 2015/2016? Myšlen je souhlas s položkami, 

o kterých se nevede samostatné hlasování. 

Stanislav Kraus 

 

9x ANO (Gladiators Plzeň, BSE United, Big Band, 1. THC Pardubice, Stiga HC Benátky, THC 

Třinec, SHC Cheb, THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha) 

0x NE 

0x se zdržel 

 

Rozpočet pro sezónu 2015/2016 byl schválen. 

 

 

Návrhy, které byly v navržených hlasováních zamítnuty 
 

1. Navrhuji změnu systému kvalifikace na Mistrovství republiky kategorie jednotlivců. 

Navrhuji, aby se nadále kvalifikovalo 44 + 4 lidí, ale aby náhradníci do této kategorie byli pouze do 

50. místa v hodnocení Českého poháru. 

Filip Hamáček 

 

1x ANO (THC Třinec) 

6x NE (Big Band, 1. THC Pardubice, Stiga HC Benátky, SHC Cheb, THC Stiga Elites, HCS Žabka 

Praha) 

2x se zdržel (Gladiators Plzeň, BSE United) 

 

 

 

4. Má být do budoucna částí Českých pohárů i turnaj na Slovensku? 

Předseda Slovenské Asociace, Csaba Kocsis, vyjádřil přání na vytvoření nadnárodní soutěže, možná 

i Československého poháru. 

Csaba Kocsis 

 

1x ANO (THC Třinec) 

1x ANO, pro jeden turnaj, proti Československému poháru (SHC Cheb) 

6x NE (Gladiators Plzeň, BSE United, 1. THC Pardubice, Stiga HC Benátky, THC Stiga Elites, 

HCS Žabka Praha) 

1x se zdržel (Big Band) 

 

 

 

5. Navrhuji zvýšení startovného na Czech Open na 300Kč (respektive 150 pro ZTP, nováčky, 

atd.). Tyto navíc vybrané peníze by byly použity přímo na turnaj, tedy na ceny, sál, atd. 

Filip Hamáček 

 

1x ANO  (THC Třinec) 

8x NE (Gladiators Plzeň, BSE United, Big Band, 1. THC Pardubice, Stiga HC Benátky, SHC Cheb, 

THC Stiga Elites, HCS Žabka Praha) 

0x se zdržel 
 

 



6. Navrhuji dát Milošovi Ševrovi finanční odměnu za to, že udělal [na MS] nad 50 let medaili. 

Vím, že to není hlavni kategorie, ale stejně se mi to nezdá fér, protože bratři Kahounovi finanční 

dotaci dostali a taky byli náhradnici a myslím, že Miloš si ji taky zaslouží, ať už díky medaili nebo 

za to, co pro Stigu dělá. Pokud toto není pro Vás důvod, tak navrhuji udělit fin. odměnu za to, že 

jako budoucí pořadatel MS 2017, které bude zřejmě pořádat sám s našim týmem, jel obhlédnout MS 

a poznamenat si, co a jak by mělo být u nás na MS, aby bylo naše MS na úrovni a nebyl to 

propadák. Podle doslechu jsem se dozvěděl o x věcech, které by ho doma asi nenapadly, kdyby 

neletěl. Tudíž navrhuji odměnu 5000 Kč. Díky moc za zvážení.  

Michal Hvižď 

 

1x ANO (THC Stiga Elites) 

1x ANO, ale 2000Kč (THC Třinec) 

6x NE (BSE United, Big Band, 1. THC Pardubice, Stiga HC Benátky, SHC Cheb, HCS Žabka 

Praha) 

1x se zdržel (Gladiators Plzeň) 

 

 

 

 

Návrhy, o kterých nebylo rozhodnuto 
 

11. Jakou podporu by měla vyplatit Asociace reprezentantům pro cestu na ME 2016? 

 a) 1000Kč 

 b) 1500Kč 

 c) jinou částku 

Stanislav Kraus, Filip Hamáček 

 

1x a) 1000Kč (1. THC Pardubice) 

4x b) 1500Kč (Gladiators Plzeň, Stiga HC Benátky, SHC Cheb, HC Žabka Praha) 

4x c) jinou částku (BSE United 2000Kč, Big Band, THC Třinec 2000Kč, THC Stiga Elites) 

 

Pro každého účastníka ME 2016 tak bude vyhrazeno 1 500,- Kč s tím, že výbor v průběhu sezóny 

ještě rozhodne (zejména dle hospodaření sezóny 2015/2016) o případném zvýšení podpory na 

2 000,- Kč. 


