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ZÁPIS
z VALNÉ HROMADY ČFB

Termín konání:
Zahájení:
Místo konání:

sobota 4. 12. 2021
v 20:00 hod. (VH je zpřístupněna i online)
při pořádání Czech Boccia Tour v Plzni
Hotel IBIS Plzeň

Program:
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
a) Pověření vedením VH
b) Zveřejnění VH online
3. Volba společné komise VH – mandátové a návrhové
4. Mandátová zpráva
5. Schválení hostů VH
6. Program VH – zaslán tímto elektronicky
7. Schválení jednacího a volebního řádu VH
8. Zpráva o činnosti ČFB za rok 2020 (Výroční zpráva)
9. Zpráva kontrolora
10. Schválení výsledku hospodaření
11. Zpráva o hospodaření ČFB a hodnocení ekonomické situace 2021, zhodnocení roku 2021,
rozpočet na rok 2021
12. Národní sportovní agentura, gestorství
13. Nové stanovy ČFB – úprava a schválení
14. Volba místopředsedy a člena VV
15. Výhled na rok 2022 (rozpočet, kalendář akcí, členské příspěvky, trenérský kurz, rozhodčí,
klasifikátor, reprezentace, propagace)
16. Návrh na schválení usnesení
17. Diskuse
18. Úkoly
19. Závěr
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1. Zahájení
Valnou hromadu ČFB zahájila členka VV z pověření předsedy F. Serbuse Pavla Vrbová.
2. Organizační záležitosti
a. Pověření vedením VH – P. Vrbová pověřila vedením VH Romana Sudu
b. Zveřejnění VH online pro členy, kteří se nemohou zúčastnit osobně
3. Volba společné mandátové a návrhové komise VH
Návrh na členy společné mandátové a návrhové komise VH:
Navrhnuty byly 2 osoby: Kateřina Šajnarová a Vendula Sudová
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
Mandátová komise VH si ze svého středu zvolila předsedkyni Kateřinu Šajnarovou.
4. Mandátová zpráva
Ke dni 4. 12. 2021 je v České federaci boccii, z. s. zaregistrováno 80 členů a 3 právnické osoby.
Každý člen ČFB starší 18-ti let je oprávněn účastnit se zasedání VH a hlasovat na ní.
VH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím.
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s
hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. K platnosti usnesení
valné hromady je potřeba nadpoloviční většiny přítomných.
V 20:10 hod. bylo přítomno 36 členů a 3 zástupci TJ/SK s hlasovacím právem celkem 39 hlasů,
z toho se VH online účastnilo 8 členů a 3 hosté. Následující rozhodnutí valné hromady jsou
právoplatná a valná hromada je usnášeníschopná.
K platnosti usnesení je nutno dosáhnout 20 hlasů, což je nadpoloviční většina oprávněných hlasů.
Jako hosté byli schváleni: viz příloha Prezenční listina členů ČFB a hostů
VH bere mandátovou zprávu na vědomí.
5. Schválení hostů VH – VH se jako hosté účastnilo 16 osob (prezenční listina v příloze)
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
6. Návrh programu VH – byl zaslán elektronicky a zveřejněn na webových stránkách 4. 11. 2021
Doplnění, připomínky: nikdo z přítomných členů neměl žádné připomínky či doplnění k programu
VH
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
7. Návrh jednacího a volebního řádu VH – byl zaslán elektronicky 4. 11. 2021
Doplnění, připomínky: nikdo z přítomných členů neměl žádné připomínky či doplnění k jednacímu a
volebnímu řádu VH
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
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8. Zpráva o činnosti ČFB za rok 2020 (Výroční zpráva)
Je sestavena Výroční zpráva ČFB za rok 2020, viz příloha zápisu, která obsahuje informace o činnosti
a hospodaření.
VH bere zprávu o činnosti ČFB za rok 2020 na vědomí.
9. Zpráva kontrolora
Kontrolorka Klára Jelínková se nemohla osobně účastnit, poslala tedy zprávu o kontrolní činnosti,
která je přílohou zápisu.
Valná hromada bere na vědomí.
10. Schválení výsledku hospodaření
R. Suda přednesl žádost o projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2020, který sestavila
účetní Blanka Lavická a který je přílohou zápisu.
Doplnění, připomínky: nikdo z přítomných členů neměl žádné připomínky či doplnění
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
11. Zpráva o hospodaření ČFB 2021 a hodnocení ekonomické situace
V roce 2021 jsme získali smlouvu o reklamě od PRE na 70 tis. a z minulého roku je nevyčerpaná
darovací smlouvu od PRE na 70 tis. U grantu Prahy 8 se změnily podmínky, tak již nemůžeme čerpat.
Z dotací od Hl.města Prahy jsem získali 10tis na činnost a 20 tis. na pořádání Start Boccia Cup
v Praze.
Na turnaj Start Boccia Cup jsme dostali ještě 20tis od Nadace Wannado a 50tis od Nadace ČEZ, které
budou použity i na turnaj v Plzni. Nadace Jedličkova ústavu přispěla 40tis na výjezd reprezentantů na
ME v Seville.
Finanční prostředky byly (ještě budou) využity podle účelu grantů (Start boccia cup, činnost ČFB,
ME BO). Z PRE se hradí částečné pořadatelské náklady na turnaje Czech boccia tour, soustředění,
výjezd na Slovensko na Tatra Cup, platba fyzioterapeuta, DPP účetní, aktualizace webových stránek a
provoz ČFB. Další příjem byl z členských příspěvků. Tyto finance stačily na základní zabezpečení
ČFB.
Rozpočet ČFB na rok 2021
Návrh rozpočtu je předložen VH. Celkové příjmy jsou 283 800,- Kč, celkové výdaje jsou zatím
256 695,- Kč. Ostatní výdaje, které se nemohou zařadit do dotací budou hrazeny z režijního fondu.
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
12. Národní sportovní agentura, gestorství
Začátkem listopadu 2021 sdělila NSA výsledky gestorů pro jednotlivé sporty. Česká federace boccii
získala gestorství pro sport boccia na období 2022-2023. Přes ČFB tak půjdou veškeré dotace na
reprezentaci.
8.11. jsme oslovili ČFSH, abychom udělali společnou schůzku ohledně administrace přihlašování
sportovců na World Boccia turnaje. Zároveň jsme 2.12. zaslali zájem účasti na turnajích WB, které
chceme, aby ČFSH přihlásil. Jediná reakce byla v zápise z předsednictva ČFSH, že se termín domluví
až po schůzce ohledně gestorství ČFHS a NSA. Čekáme tedy na stanovení termínu společné schůzky
s ČFSH a s NSA.
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13. Nové stanovy ČFB – úprava a schválení
VV navrhuje úpravu stanov ČFB. Jedná se o tyto změny:
• Sídlo ČFB je v Praze (smazána přesná adresa)
• vložení funkce místopředsedy, 2. statutárního zástupce, kdy každý jedná samostatně
• každý účastník VH 18+ má jeden hlas, fyzická i právnická osoba, není možné zastupování
• pozvánka na VH musí být zveřejněna 30 dní před konáním VH (mailem + web)
• vložena možnost elektronického hlasování VH
• VV nominuje a volí členy komisí
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
14. Volba místopředsedy a člena VV
Funkční období je zkráceno na 3leté, tj. do roku 2024, kdy budou nové volby předsedy a VV na další
funkční období.
Místopředsedkyní (2. statutární zástupce) byla zvolena Pavla Vrbová
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Do VV byla zvolena jako 7 člen Klára Štefková
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
15. Výhled na rok 2022
• Rozpočet na rok 2022 bude tvořen z dotací NSA (bohužel stále čekáme na vyhlášení výzev pro
reprezentaci a na činnost svazů) z grantů a dotací Prahy, PRE a dalších. Hledáme generálního
partnera.
• Kalendář akcí ČFB na rok 2022 je již sestaven, bude zveřejněn na webových stránkách a je
přílohou zápisu. V plánu jsou opět tři turnaje Czech Boccia Tour a dva turnaje Start Boccia Cup.
• Členské příspěvky zůstávají dobrovolné v nejnižší výši 300,- Kč.
• Ve spolupráci s FTK UP získat akreditaci a realizovat trenérský kurz.
• Spolupráce zástupců komisí (rozhodčích, klasifikátorů, trenérů a hráčů) s výkonným výborem
na rozvoji jednotlivých oblastí.
• Reprezentace ČR – získání financí, nominace na jednotlivé závody, koordinace trenérské
přípravy, získání členství ve World Boccia
• Propagace boccii
16. Návrh na schválení usnesení
Předsedkyně mandátové komise Kateřina Šajnarová přednesla návrh usnesení, které je přílohou
zápisu.
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
17. Diskuse
• Zprávy z ČPV – dnes proběhla volební členská schůze, kde bylo komplet zvoleno nové vedení
ČPV. Předsedou se stává Zbyněk Sýkora, 1. místopředsedou Roman Suda, 2. místopředsedkyní
Dana Selnekovičová a další členové VV jsou: Jaroslava Krakovičová, Martin Císař, Vojtěch
Pavlík a Hana Valová.
• Mince pro rozhodčí (Radek Procházka)
• Nový roll-up ČFB – návrh dodá Samuel Waage
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•
•
•
•

Úprava časomíry, přidat odhozené míče, aby bylo vidět co už je odehráno
Více dresů pro reprezentanty na výjezdy
Fyzioterapeut na turnajích
Newsletter – kontrola hromadných zpráv, někomu se nezobrazuje v příchozí poště

18. Úkoly
Doplnit nové dokumenty z VH do rejstříku (Pavla Vrbová) a stanovy
Dokončit akreditaci trenérského kurzu UP Olomouc (Roman Suda, Pavla Vrbová)
19. Závěr
Schůzi uzavřela Pavla Vrbová v 21:15 hodin, poděkovala R. Sudovi za vedení VH a všem přítomným
členům za účast.

PŘÍLOHY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednací a volební řád ČFB
Výroční zpráva ČFB za rok 2020
Hospodářský výsledek za rok 2020
Zpráva kontrolora
Rozpočet na rok 2021
Nové stanovy
Zápis z voleb ČFB
Usnesení VH ČFB
Kalendář akcí na rok 2022
Prezenční listina členů ČFB a hostů
Návrh reprezentace na rok 2022

Zapisovatel – Pavla Vrbová

Předsedající VH – Roman Suda

Ověřovatel – Vendula Sudová

Ověřovatel – Kateřina Šajnarová

