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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 

2018 a končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti 
České federace boccii, z. s. (dále jen ČFB) a její jednotlivá ustanovení byla 
předmětem jednání Valné hromady ČFB konané dne 10. 8. 2019. 
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1) Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   Česká federace boccii, z. s. 
Sídlo:   Olštýnská 733/3, Praha 8, 181 00   
IČ:   05741505    
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 67707 vedená u Městského soudu v Praze 
 

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace  

Základním účelem a hlavní činností České federace boccii je: 
a) provozovat sport boccia a obdobnou činnost v rámci zapojení do 

sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost 
organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky 

b) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní 
nebo užívá 

c) vést své členy a ostatní zájemce o sport boccia k dodržování základních 
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel 

d) hájit zájmy svých členů a za tímto účelem spolupracovat s orgány státní 
správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci 

e) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich školení  
f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, 

kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další 
veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností 

 
ČFB může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 
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Česká federace boccii vznikla 24. 
ledna 2017 za účelem rozvoje 
paralympijského sportu boccia v 
ČR a to z iniciativy sportovců, 
hráčů boccii. Hlavním cílem ČFB je 
vytváření podmínek k organizaci 
turnajů boccii v soutěžích týmů, 
párů a jednotlivců. ČFB je také 
otevřená rozvoji nově vzniklé 
kategorii BC5 a integrované boccii, 
tedy hráčům, kteří nemohou být 
klasifikováni podle mezinárodních 
kritérií. 
 
 

 
 
 

 
Hlavním cílem je rozvíjet tento sport po všech stránkách. K dosažení tohoto 
cíle si ČFB stanovila několik základních úkolů: 
1. Nabídka kvalitních sportovních aktivit (turnaje s mezinárodní účastí, 

soustředění, workshopy) vzdělávání, kurzy, networking se 
zahraničními příznivci v oboru 

2. Aktivní členská základna sportovců, trenérů, asistentů, rozhodčích                
a dobrovolníků 

3. Zajištění materiálního vybavení sportovcům – moderní dle aktuálních 
světových trendů 

4. Fungující marketing, fundraising a zvýšení povědomí o sportu boccia 
v České republice  

 
 
 

 
 
 

Tento sport je určen primárně 
sportovcům s nejtěžším 
zdravotním postižením, kteří 
nemají příliš jiných možností 
věnovat se jiným sportům formou 
volnočasové aktivity, pravidelně 
organizovaného sportu nebo 
dokonce sportu na vrcholné 
úrovni. Jsme rádi za každého člena, 
který má společnou vizi. 
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3) Kalendář akcí 

Kalendář zahrnuje seznam sportovních akcí, kterých se zúčastnili členové 
ČFB a akce, které byly podporovány ČFB ve spolupráci se sportovními 
kluby. 
 
27. 1.   Boccia soustředění, Praha JÚŠ 
18. 2.   Boccia soustředění, Praha JÚŠ 
3. 3.   Boccia soustředění, Praha JÚŠ 
3. 3.   Východočeský pohár boccii, Pardubice 
14. 4.   Boccia soustředění, Praha JÚŠ 
20. - 22. 4.  Mezinárodní turnaj v boccie, Havířov 
21. 4.    Mistrovství SR týmy a páry, Bratislava SVK 
6. 5.   Boccia soustředění, Praha JÚŠ 
11. - 14. 5.  Prometeus Cup v boccie, Konopiska, POL 
12. 5.   Východočeský pohár boccii 2. kolo, Pardubice 
26. 5.   Boccia soustředění, Praha JÚŠ 
1. - 3. 6.  Mezinárodní turnaj v boccie, Praha        
16. 6.   Boccia soustředění, Praha JÚŠ 
23. - 26. 6.  Boccia Tatra Cup, Liptovský Ján, SVK                                      
13. - 14. 10.  Boccia Workshop Cheol, Nymburk 
21. - 28. 10.  Regional Open boccia Olbia, Sardinie 
16. - 18. 11.  Boccia Cup 2018 - mezin. tur. v boccie, Plzeň 
  

4) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem ČFB je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem 
je výkonný výbor. Statutárním orgánem je předseda spolku. Kontrolním 
orgánem je kontrolor.  
 
Statutárním orgánem je: 
František Serbus, předseda 
 
Kontrolním orgánem je: 
Klára Jelínková, kontrolor 
 
Výkonným výborem je: 
František Serbus, Pavla Vrbová, Kamil Vašíček, Roman Suda a Vladimír 
Nosek 
 
Ve sledovaném období došlo k rozšíření výkonného výboru na počet 5 osob. 
Ve složení statutárních orgánů nedošlo ke změně. 
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5) Členská základna          

ČFB evidovala na konci sledovaného období 44 členů v následující 
struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

Člen 0 0 12 
Trenér 0 0 1 
Sportovec 0 2 20 
Spoluhráč 0 0 6 
Rozhodčí 0 0 3 

                                                                                                                                    Ke dni 31. 12. 2018 

 

6) Hospodaření organizace  

ČFB v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z darovací smlouvy 
PRE, Grantu Prahy 8 a členských příspěvků.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření 0,- Kč. 
Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené období. Organizace 
vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 
v následujícím období. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období 
jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  
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7) Závěr 7 

Na začátku roku 2018 Česká federace boccii úspěšně vstoupila do České 
asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS), která je členem 
Českého paralympijského výboru (ČPV) a tím se stala naším zastřešujícím 
svazem. Díky ČATHS jsme mohli ke konci roku podat na MŠMT žádosti                 
o schválení dotací pro tři reprezentanty na rok 2019. 
V roce 2018 jsme rovněž změnili logo ČFB a vytvořili jeho manuál. 
Díky podpoře od PRE, jsme mohli přispět tělovýchovným jednotám                            
a sportovním klubům na pořádání mezinárodních turnajů v Havířově, Praze 
a Plzni. Podpořili jsme členy na výjezdu na mezinárodní turnaj v Polsku, 
zajistili jsme překlady dokumentů z BisFedu a doplnili jsme materiální 
vybavení pro turnaje v České republice. 
Otevřeli a rozšířili jsme možnosti soutěží pro všechny sportovce. Jsme velmi 
rádi za veškerou finanční podporu, která zajistila základní potřeby federace. 
Nadále se budeme snažit o vyšší podporu pořádajících sportovních klubů                  
a podporu reprezentantů. 
 
 
 
Sestavila: Pavla Vrbová 
Fotografie: Archiv ČFB z. s. 
Dne: 6. 8. 2019 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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