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Z Á P I S  

z VALNÉ HROMADY ČFB 

  

Termín konání:   sobota 21. 4. 2018 

Zahájení:  v 21:00 hod. - přesně v 21:15 

Ukončení:  23:05 

Místo konání:  při pořádání 19. mezinárodního Havířovského turnaje v boccie 

Park Inn by Radisson Hotel Ostrava 

Hornopolní 3313/42, 702 00 Ostrava 

    

Program:  

1. Zahájení  

2. Organizační záležitosti 

a) Pověření vedením VH  

b) Schválení hostů VH  

3. Program VH – zaslán tímto elektronicky  

4. Volba společné komise VH – mandátové a návrhové   

5. Mandátová zpráva  

6. Schválení jednacího a volebního řádu VH  

7. Obnovení a doplnění výkonného výboru (volba) 

8. Zpráva o činnosti ČFB za rok 2017 (Výroční zpráva) 

9. ČATHS 

10. Členská základna, členské příspěvky, členské výhody 

11. Rozhodčí boccii 

12. Propagace 

13. Zpráva o hospodaření ČFB a hodnocení ekonomické situace  

14. Schválení výsledku hospodaření 

15. Zpráva kontrolora 

16. Rozpočet ČFB na rok 2018 

17. Kalendář akcí na rok 2018 

18. Návrh na schválení usnesení 

19. Diskuse 

20. Úkoly 

21. Závěr 
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1. Zahájení  

Valnou hromadu ČFB zahájil její předseda František Serbus. 

 

2. Organizační záležitosti 

a. Pověření vedením VH – předseda pověřil vedením VH Romana Sudu 

b. Schválení hostů VH – VH se jako hosté účastnilo 9 osob (prezenční listina v příloze) 

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování 

 Valná hromada souhlasí. 

 

3. Návrh programu VH – byl zaslán elektronicky 28. 3. 2018 

Doplnění, připomínky: nikdo z přítomných členů neměl žádné připomínky či doplnění k programu 

VH 

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování 

 Valná hromada souhlasí. 

 

4. Volba společné komise VH – mandátové a návrhové   

Návrh na členy společné komise VH mandátové a návrhové:  

Navrhnuty byly 3osoby: Jan Křivánek, Vladimír Nosek, Jaroslav Chlouba 

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování 

 Valná hromada souhlasí.  

Společná komise VH mandátová a návrhová si ze svého středu zvolila předsedu Jana Křivánka. 

 

5. Mandátová zpráva  

Ke dni 20. 4. 2018 je v České federaci boccii, z. s.  zaregistrováno 32 členů. 

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 21:20 hod. bylo přítomno 22 členů s hlasovacím právem 21 hlasů, což je více jak polovina 

oprávněných hlasů dle principu váženého hlasování. Následující rozhodnutí valné hromady jsou 

právoplatná a valná hromada je usnášeníschopná. 

 

K platnosti usnesení je nutno dosáhnout 12 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. 

 

6. Návrh jednacího a volebního řádu VH - byl zaslán elektronicky 28. 3. 2018 

Doplnění, připomínky: nikdo z přítomných členů neměl žádné připomínky či doplnění k jednacímu a 

volebnímu řádu VH 

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování 

 Valná hromada souhlasí. 
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7. Obnovení a doplnění výkonného výboru (volba) 

Stávající výkonný výbor (Serbus, Šedová, Nosek) je potřeba obnovit. Bylo navrženo ho zároveň 

rozšířit na počet 5 členů.  

Návrh k hlasování: nový člen Kamil Vašíček nahrazuje Terezu Šedovou, která z funkce odstupuje a 

rozšíření VV o Pavlu Vrbovou a Romana Sudu. 

 

Složení VV bude: Serbus, Vašíček, Nosek, Vrbová, Suda s mandátem do 2020.  

 

Předseda společné komise Jan Křivánek přečetl návrhy navržených kandidátů pro volby do 

výkonného výboru ČFB.  O každém navrženém kandidátu bylo hlasováno podle odsouhlaseného 

Volebního řádu.  

 

Zápis z voleb členů orgánů ČFB v příloze. Zápis podepsali: předsedající valné hromady František 

Serbus a ověřovatelé Roman Suda a Jan Křivánek  

 

8. Zpráva o činnosti ČFB za rok 2017 (Výroční zpráva) 

Je sestavena Výroční zpráva ČFB za rok 2017, viz příloha zápisu, která obsahuje informace o činnosti 

a hospodaření. 

VH bere zprávu o činnosti ČFB za rok 2017 na vědomí. 

 

9. ČATHS 

ČFB požádala o členství v ČATHS, kterému bylo vyhověno. Jsme registrování od 1. 1. 2018. Členové 

ČFB však nejsou zároveň automaticky i členy ČATHS, proto hráči kteří hrají i ligu v SH nemusí 

nikam přestupovat. Do střešní organizace ČATHS jsme vstoupili hlavně z důvodu rozšíření 

informovanosti, propagace boccii a rozšíření členské základny. Nepožadujeme po ČATHS žádné 

finanční prostředky. 

 

Prostřednictvím ČATHS budeme žádat mezinárodní federaci boccii BISFed o přidružené členství, 

které zajistí možnost přihlašovat hráče na mezinárodní bodované turnaje. 

Jestliže toto nastane, pak vytvoříme seznam reprezentantů, kteří budou muset podepsat reprezentační 

smlouvy s ČATHS a do tohoto svazu i přestoupit. 

 

 

10. Členská základna, členské příspěvky, členské výhody 

ČFB evidovala na konci roku 2017 30 členů. K dnešnímu dni je evidováno 32 členů. 

Členské příspěvky jsou zatím dobrovolné. 

Nabídka členům: snížené startovné a zároveň kompenzace startovného pořadatelským klubům, 

přednostní právo účasti na turnajích v případě naplněné kapacity, zasílání informací do mailu, zasílání 

propozic a výsledků přímo členům. 

 

Přijetí všech řádných členů provedl výkonný výbor průběžně během roku. 

 

 

11. Rozhodčí boccii 

Byl osloven Petr Kalman, jestli by si vzal vedení rozhodčích na starosti. 

Domluvit fungování rozhodčích, výplaty a další….. (viz také odstavec ve Sportovním manuálu boccii) 

Stanovit školení rozhodčích (jestli bude třeba vždy při pořádání turnaje….) 

Dresy pro rozhodčí - děkujeme za půjčování od Havířova 
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12. Propagace 

Veškeré informace se dávají na web a facebook ČFB. Členové dostávají informace přímo do e-mailu. 

Je připravená prezentace v PC, vytištěné skládačky a letáky o ČFB. Připravuje se i anglická verze 

letáku. 

Bude se připravovat i propagace v médiích, návrh G. Červenkové oslovit významnou osobnost a 

natočit video spot. 

 

Návrhy pro zlepšení propagace ČFB:  

• úprava loga ČFB (je velmi podobné logu České federace Spastic Handicap (dále ČFSH) 

• skloňovat slovo boccia - nepsat do propagačních materiálů slovní spojení sport boccia  

• psát slovo boccia s malým písmenem  

• grafická úprava webových stránek ČFB 

 

13. Zpráva o hospodaření ČFB a hodnocení ekonomické situace  

V roce 2017 jsme získali grant Prahy 8 na 30 tisíc, který byl použit na nákup jedné sady boccii, 

časomíry, soustředění (tj. materiál pro rozhodčí) a provozování sportu boccia (vyúčtování grantu 

v příloze). Další příjem byl z členských příspěvků. Tyto finance stačili na základní zabezpečení ČFB. 

 

14. Schválení výsledku hospodaření 

R. Suda přednesl žádost o projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2017, který sestavila 

účetní Blanka Lavická a který je přílohou zápisu.  

Doplnění, připomínky: nikdo z přítomných členů neměl žádné připomínky či doplnění 

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování 

 Valná hromada souhlasí. 

 

15. Zpráva kontrolora 

Kontrolorka Klára Jelínková přednesla zprávu o kontrolní činnosti, která je přílohou zápisu.  

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování 

 Valná hromada souhlasí. 

 

16. Rozpočet ČFB na rok 2018 

Návrh rozpočtu je rozpracován, o konečné podobě budeme hlasovat elektronicky. 

 

ČFB si tento rok bude opět žádat grant od Prahy 8, kde má své sídlo. Uzavírka žádostí je do 30. 4. 

2018, výsledky budou až v červnu 2018. Poskytnutí prostředků je dost omezené, budeme žádat na 

nákup dalšího materiálu pro rozhodčí, tiskové materiály – propagační letáky, překlady dokumentů a 

další. 

 

Byla schválená žádost na PRE (přes Gábinu Červenkovou) na 80 tisíc v plné výši ze dne 12. 4. 2018. 

Finanční příspěvek by se rozdělil mezi tři pořadatelské kluby turnajů (Havířov, Praha a Plzeň) ve výši 

60 tisíc. Každý pořadatel dostane 20 tisíc na pořadatelské výdaje a to zejména na odměny pro 

rozhodčí.  

Darovací smlouva je účelně vázaná na uspořádání mezinárodního turnaje v boccii a k účasti na turnaji 

v Polsku. Návrh rozdělení financí je v rozpočtu. 

 

Kdo sežene volné finanční prostředky bez účelu, dostane 20% provize. 

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování 

 Valná hromada souhlasí. 

 

 

mailto:cfbpredseda@gmail.com
http://www.boccia-sport.cz/


 

                                                                           Česká federace boccii z.s. 
                             Olštýnská 733/3 

                            Praha 8 - Troja, 18100 
                                  registrace u Městského soudu v Praze, spis.zn.: L 67707 

                                                                        Email: cfbpredseda@gmail.com Web: www.boccia-sport.cz   

 
 

 

17. Kalendář akcí na rok 2018 

Kalendář akcí ČFB na rok 2018 je přílohou zápisu. 

 

18. Návrh na schválení usnesení 

Předseda mandátové a návrhové komise Jan Křivánek přednesl návrh usnesení, které je přílohou 

zápisu. 

 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování 

 Valná hromada souhlasí. 

 

19. Diskuse 

Doplnění informací od ČFB:  

Je (skoro) vytvořen Sportovní manuál boccii pro pořadatele turnajů pod ČFB, jehož součástí je i 

výsledkový servis a manuál. 

 

Zdravotní prohlídky – zjistíme, zda jsou nutné, vytvoříme vlastní formulář nebo zjistíme u ČATHS 

jak toto řeší a zda nám mohu formulář poskytnout  

 

Připomínky a podměty HSC Havířov: 

 oficiální vyjádření ČFB nebo ČATHS ohledně členství - zda je možné být členy ČFB a 

zároveň ČFSH 

 vytvoření vize na 3 až 5 let - cíle, růst členské základny, směřování ČFB  

 ocenění ČFB - vytvoření herního řádu, finanční podporu pořadatelským klubům turnajů, 

dobrou a rychlou komunikaci, pořádání soutěže týmů a párů  

 Pojď hrát bocciu - nezaměřit se jen na nábor nových hráčů, ale zároveň na trenéry, asistenty a 

rozhodčí 

 

 

20. Úkoly 

 M. Kučera - zjistit možnosti pro vylepšení propagace ČFB - kontakty na profesionální grafiky či 

on sám vytvoří návrhy  

 Výkonný výbor - návrhy členů komise rozhodčích  

 Zdravotní prohlídky - zjistit, jaký má formulář ČATHS  a zda je nutné jí vyžadovat po členech  

 Elektronické hlasování - jaké jsou podmínky  

 

 

 

21. Závěr 

Schůzi uzavřel předseda František Serbus, poděkoval R. Sudovi za vedení VH a všem přítomným 

členům za účast.  
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PŘÍLOHY: 

 

 Jednací a volební řád ČFB 

 Zápis z voleb členů orgánů ČFB 

 Výroční zpráva ČFB za rok 2017 

 Hospodářský výsledek za rok 2017 

 Zpráva kontrolora  

 Návrh rozpočtu ČFB na rok 2018 

 Kalendář akcí 2018 

 Usnesení VH ČFB 

 Prezenční listina členů ČFB a hostů 

 Sportovní manuál boccii 
 

 

 

Zapsala: Dominika Fuksíková 

Ověřil: František Serbus 
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