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ZÁPIS
z VALNÉ HROMADY ČFB

Termín konání:
Zahájení:
Místo konání:

sobota 29. 8. 2020
v 19:30 hod.
při pořádání Czech Boccia Tour v Praze
Pivnice u bazénu

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. Zpráva o činnosti ČFB za rok 2019 (Výroční zpráva)
8. Zpráva o hospodaření ČFB a hodnocení ekonomické situace
9. Zpráva kontrolora
10. Schválení výsledku hospodaření
11. Národní sportovní agentura, gestorství
12. Členská základna, členské příspěvky, členské výhody
13. Rozhodčí boccii, trenérský kurz, klasifikátor
14. Reprezentace
15. Propagace
16. Rozpočet ČFB na rok 2020
17. Kalendář akcí na rok 2020
18. Volba předsedy a výkonného výboru ČFB na další období
19. Výhled na rok 2021
20. Návrh na schválení usnesení
21. Diskuse
22. Úkoly
23. 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 …14… osob (prezenční listina v příloze)
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
3. Návrh programu VH – byl zaslán elektronicky 30. 7. 2020
Doplnění, připomínky: nikdo z přítomných členů neměl žádné připomínky či doplnění k programu
VH
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
4. Volba společné mandátové komise VH
Návrh na členy společné mandátové komise VH:
Navrhnuty byly 2 osoby: Kateřina Šajnarová a Vladimír Nosek
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 2 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
Mandátová komise VH si ze svého středu zvolila předsedkyni Kateřinu Šajnarovou
5. Mandátová zpráva
Ke dni 29. 8. 2020 je v České federaci boccii, z. s. zaregistrováno 64 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 20:03 hod. bylo přítomno 22 členů s hlasovacím právem 22 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 30. 7. 2020
Doplnění, připomínky: nikdo z přítomných členů neměl žádné připomínky či doplnění k jednacímu a
volebnímu řádu VH
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
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7. Zpráva o činnosti ČFB za rok 2019 (Výroční zpráva)
Je sestavena Výroční zpráva ČFB za rok 2019, viz příloha zápisu, která obsahuje informace o činnosti
a hospodaření.
VH bere zprávu o činnosti ČFB za rok 2019 na vědomí.
8. Zpráva o hospodaření ČFB 2019 a hodnocení ekonomické situace
V roce 2019 jsme získali grant Prahy 8 na 40 tisíc, smlouvu o reklamě od PRE na 70 tis. a darovací
smlouvu od PRE na 80 tis. Prostředky byly využity na účast sportovců v Polsku, zajištění soustředění,
fyzioterapeuta, podporu mezinárodních turnajů v ČR, překlad dokumentů, podporu dvou
reprezentantů na Regional Open v Nymburce, zaplacení účetní, účetní program, nákupu materiálu a
dalšího fungování ČFB a provozování sportu boccia. Další příjem byl z členských příspěvků. Tyto
finance stačily na základní zabezpečení ČFB.
9. Zpráva kontrolora
Kontrolorka Klára Jelínková přednesla 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 2019, který sestavila
účetní Blanka Lavická a který je přílohou zápisu.
Doplnění, připomínky: nikdo z přítomných členů neměl žádné připomínky či doplnění
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
11. Národní sportovní agentura, gestorství
V ČR bude od roku 2021 státní financování zajišťovat Národní Sportovní Agentura (NSA). Bude
vypisovat dotační tituly na všechny sporty. Byla také vyhlášena výzva pro paralympijské hnutí –
předložení koncepce sportů do 15. 8. 2020. V každém sportu bude určen „gestor“, který bude
financovat reprezentaci. Česká federace boccii si zažádala o gestorství boccii. O gestorství si zažádala
také Česká federace Spastic Handicap. Pro nás je prioritou zachování sportu boccia jako celku, hlavně
schopnost postarat se o možnost sportovat všem sportovcům v boccie. Reprezentace je vrcholem
celého systému a pokud by systém nefungoval, nebude v budoucnu ani členská základna, která
generuje reprezentanty. V činnosti budeme pokračovat i v případě, že bychom gestorství pro sport
boccia nezískali.
12. Členská základna, členské příspěvky, členské výhody
ČFB evidovala na konci roku 2019 61 členů. K dnešnímu dni je evidováno 64 členů.
Členské příspěvky jsou zatím dobrovolné v nejnižší výši 300,- Kč.
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.
13. Rozhodčí boccii, trenérský kurz, klasifikátor
Vedoucího rozhodčích dělá Eva Kučerová, která si sestavila tříčlennou komisi. Spolupracuje
s pořadateli a rozhodčími na mezinárodních turnajích. Tento rok se budeme soustředit na nábor
nových rozhodčích.
Trenérský kurz boccii je předjednán s reprezentačním trenérem slovenského týmu Martinem Gabkem.
Z důvodu Covid 19 je odložen.
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Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci bude otevřen licencovaný trenérský kurz MŠMT
III. třídy „trenér boccii“ a následně bude připraven i vyšší stupeň, trenér II. třídy.
Klasifikátorem je Petr Kalman, který bude klasifikovat hlavně nové hráče na Start Boccia Cup.
14. Reprezentace
Reprezentace funguje v letošním roce pod ČATHS, přes kterou je také financována z MŠMT. Hráči
vyjíždí na okolní mezinárodní turnaje, které jsou otevřené. Od příštího roku by měli jí finance přes
„gestora“ NSA.
Reprezentantů máme 6 (Blažková BC1, Žabka BC2, Petrák BC2, Vašíček BC3, Svojanovský BC3 a
Bajtek BC4) a k tomu 3 sportovní asistenti (Blažková Natalija, Dujničová Anna-Mária a Milan
Svojanovský).
15. Propagace
Veškeré informace se dávají na web a facebook ČFB. Členové dostávají informace přímo do e-mailu.
Propagaci je potřeba zlepšit.
16. Rozpočet ČFB na rok 2020
Návrh rozpočtu je zpracován, o konečné podobě budeme hlasovat elektronicky.
ČFB tento rok žádala grant od Prahy 8, kde má své sídlo na mládež, kde získala 40 tisíc.
Byla schválená žádost na PRE (přes Gábinu Červenkovou) na 70 tisíc smlouvou o reklamě. Na PRE
se ještě nyní projednává darovací smlouva, výši zatím neznáme.
Získali jsme rovněž grant od Hl.m.Prahy na pořádání Start Boccia Cup v Praze ve výši 29 tis. Žádali
jsme i na činnost, bohužel grant nevyšel. Na Start Boccia cup budeme ještě žádat Wannado Pomáhá.
Pokud někdo z členů sežene volné finanční prostředky na činnost ČFB bez účelu, dostane
provizi ve výši 20% získané částky.
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
17. Kalendář akcí na rok 2020
Kalendář akcí ČFB na rok 2020 je zveřejněn na webových stránkách a je přílohou zápisu.
Díky Covid 19 je akcí méně, přesto bychom měli v tomto roce stihnout během podzimu celkem čtyři
velké turnaje.
18. Volba předsedy, výkonného výboru a kontrolora ČFB na další 4 leté období
Předsedou byl zvolen František Serbus
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování
Do výkonného výboru byli zvoleni:
František Serbus, Roman Suda, Pavla Vrbová, Kamil Vašíček, Kateřina Šajnarová
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Pavla Vrbová – bylo odsouhlaseno rovněž podpisové právo k zastupování předsedy
v organizačních záležitostech a fungování ČFB
Kontrolorkou byla zvolena Klára Jelínková
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
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19. Výhled na rok 2021
Výhled na rok 2021 částečně ovlivňuje pandemie Covidu-19, kdy musíme upravit tradiční turnaje na
rok 2021 v Havířově, Praze, Plzni a přidat další turnaje Start boccia cup. Náš výhled na daný rok se
soustředí na zkvalitnění rozhodčích v ČR plus jejich nábor, uskutečnění několik meziklubových
soustředění a meetingů pro členy České federace boccii. Nesmíme opomenout na to nejdůležitější, a
to jsou hráči ve všech kategorií, abychom jim mohli poskytnout maximální přípravu na mezinárodní
hráčské úrovni.
Rádi bychom zajistili více finančních prostředků a minimálně jedno chráněné místo pro členy výboru
ZTP či ZTP/P, abychom mohli řádně ohodnotit práci výkonného výboru, tak i motivovat členy ke
kvalitní práci.
Pokud bychom získali gestorství sportu boccia v ČR, budeme se snažit plnit všechny body dané
v předložené koncepci paralympijského sportu boccia. Koncepci samozřejmě zveřejníme ihned, jak
nám to bude doporučeno Národní sportovní agenturou. Základem koncepce je naše dosavadní činnost
a snaha o faktický rozvoj sportu boccia, takže neslibujeme aktivity, které neumíme nebo nechceme
splnit.
20. Návrh na schválení usnesení
Předsedkyně mandátové komise Kateřina Šajnarová přednesla návrh usnesení, které je přílohou
zápisu.
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada souhlasí.
21. Diskuse
 rozhodčí – zkvalitnění měření. V rámci vzdělávání a tréninku rozhodčích je nezbytné praktické
školení v měření sporných míčů. Toto vyplynulo z turnajů, které pořádáme.
 Bis Fed turnaje 2021 – pokud získáme gestorství my, zajistíme, aby na každý turnaj Česká
republika vyslala maximální počet závodníků, podle povolené kvóty. Financování by bylo
zajištěno částečně ze státního rozpočtu reprezentace, částečně z mateřských klubů (noví
reprezentanti) a částečně ze sponzorských financí a grantů. Pokud gestorství získá Česká federace
Spaastic Handicap, budeme usilovat, aby na tyto akce vyjížděl maximální počet závodníků
 školení trenérů – podrobné informace ke kurzu budou zveřejněny během podzimu. ČFB bude
garantovat tento licencovaný kurz Univerzity Palackého v Olomouci a vypisovat termíny školení.
Školení budou moci probíhat na různých místech v České republice, podle lokálního zájmu.
 Zajištění financování – Dotaz proč není fund riser? Fund risera již jednoho máme a to p.
Červenkovou, která navázala kontakt a spolupráci z PRE. Budeme rády za víc kontaktů, kteří nám
pomohou shánět více prostředků. Zde by nám velice pomohlo, pokud bychom se stali gestory
sportu. Tím bychom získali větší mandát na jednání s nějakou strategickou společností, které
bychom mohli nabídnout generální partnerství. Případně bychom mohli oslovit nějakou
marketingovou společnost, která by pro nás smluvně hledala financování za provizi.
22. Úkoly
Doplnit nové dokumenty z VH do rejstříku (Pavla Vrbová)
Dokončit akreditaci trenérského kurzu UP Olomouc (Roman Suda, Pavla Vrbová)
Kalendář akcí na rok 2021
23. Závěr
Schůzi uzavřel předseda František Serbus v 21:12 hodin, poděkoval P. Vrbové a R. Sudovi za vedení
VH a všem přítomným členům za účast.
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PŘÍLOHY:









Jednací a volební řád ČFB
Výroční zpráva ČFB za rok 2019
Hospodářský výsledek za rok 2019
Zpráva kontrolora
Kalendář akcí 2020
Zápis z voleb ČFB
Usnesení VH ČFB
Prezenční listina členů ČFB a hostů

Zapsala: Lucie Michálková
Ověřil: František Serbus

