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Zápis z jednání   
Valné hromady České kuželkářské a bowlingové federace 
Datum: 15. června 2013 
Místo:  Praha, sídlo ČUS Strahov, Zátopkova 100/2 
 
Řízením jednání byl pověřen Karel Vopička, prezident ČBA. 
Zapisovatelem byl stanoven Hanuš Slavík (ČKA). 
 

Program 
1.  Zahájení 
2.  Volba mandátové, návrhové a volební komise 
3.  Zpráva o činnosti a hospodaření ČKBF 
4.  Zpráva revizora ČKBF 
5.  Volba prezidenta ČKBF 
6.  Volba revizora ČKBF a jeho zástupce 
7.  Různé – diskuze 
8.  Závěr 

Zápis 

1. Zahájení 

Jednání zahájil prezident ČKBF Vladimír Tlamka, který přivítal a pozdravil všechny přítomné. Poté předal 
slovo prezidentovi ČBA Karlu Vopičkovi, který převzal řízení jednání a seznámil přítomné s programem. 

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 

Volby členů komisí probíhaly aklamací, hlasovalo se postupně o každém navrženém kandidátovi jednotlivě. 
Mandátová komise  Petr Holý (ČKA) – jednomyslně pro 
    Jiří Marval (ČBA) – jednomyslně pro 
    Zdeněk Barvínek (ČBA) – 54 pro, 2 proti 
    Komise zvolila svého předsedu, jímž se stal Petr Holý 

Volební komise  Lukáš Kocman (ČBA)  
    František Majer (ČKA) 
    Hana Barborová (ČKA) 
    Pavel Kohlíček (ČKA) 
    Vojtěch Sádlík (ČBA) 

Hlasování o volbě en bloc – jednomyslně pro 
Volba komise – jednomyslně pro 

    Komise zvolila svého předsedu, jímž se stal František Majer 

Návrhová komise  Petr Streubel (ČKA) 
    Vojtěch Roseberg (ČBA) 
    Hanuš Slavík (ČKA) 

Hlasování o volbě en bloc – jednomyslně pro 
Volba komise – jednomyslně pro 

    Komise zvolila svého předsedu, jímž se stal Petr Streubel 
 
Po krátké přestávce následovala zpráva Mandátové komise: 
Prezidium účast 4 delegátů ze 4 pozvaných  100 % 
ČKA  účast 42 delegátů z 52 pozvaných  80,8 % 
ČBA  účast 10 delegátů z 28 pozvaných  35,7 % 
Celkem účast 56 delegátů z 84 pozvaných  66,7 % 
 

3. Zpráva o činnosti a hospodaření ČKBF 

Zprávu přednesl prezident ČKBF Vladimír Tlamka. V úvodu konstatoval, že před 4 lety hovořil o rozsáhlých 
problémech Sazky, které významně ovlivní naši činnost. To se přesně stalo, Sazka časem zcela zanikla a 
naše činnost byla opravdu zásadním způsobem ovlivněna. Nicméně podařilo se nám vše ustát a v roce 2012 
jsme dostali nečekaně vysokou státní dotaci ve výši 3 360 000 Kč, ze které se nám podařilo vyrovnat 
všechny pohledávky věřitelů. Při stanovení klíče pro dělení financí byl mírně navýšen podíl ČBA. 
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Dále promluvil o ekonomické situaci, příjmech a výdajích. Účetní zůstatek ke dni jednání byl 85 tis. Kč. 
Penězi federace v současnosti nakládá ČKA, která formálně rozděluje peníze mezi obě asociace.  
ČKBF nijak nezasahuje do činnosti obou asociací, pouze řídí toky financí a zastupuje naše sporty vůči 
Ministerstvu školství, Českému olympijskému výboru a České unii sportu (nástupce ČSTV). 
Dle nedávného rozhodnutí převzal veškerou zodpovědnost za sport Český olympijský výbor, Česká unie 
sportu se stala servisní organizací. Prezident vyjádřil přesvědčení, že vše bude fungovat a toto uspořádání 
bude ku prospěchu českého sportu. 
Dále prezident prohlásil, že vždy bojoval za oba naše sporty a snažil se je prosazovat, jak jen to bylo možné. 
Konferencí FIQ se zúčastňoval, pokud to bylo ekonomicky únosné. Pokud nebyl přítomen, předal náš hlas 
německému svazu. 
Prezident poděkoval všem za práci pro kuželky a bowling. Zvláště poděkoval oběma prezidentům asociací 
za výtečnou spolupráci. Vysoce ocenil práci celého sekretariátu ČKA pod vedením Ivany Palánové. 
Vladimír Tlamka prohlásil, že na další volební období již nebude kandidovat a že tedy končí svou vysokou 
funkcionářskou kariéru, která trvala 40 let. Pokračovat ovšem stále bude ve funkci předsedy Jihomoravského 
KKS. 
 
Předsedající jednání Karel Vopička se rozloučil s Vladimírem Tlamkou a oznámil společný návrh Výkonných 
výborů obou asociací na jmenování Vladimíra Tlamky do funkce „Čestného prezidenta ČKBF“. 
O tomto návrhu plénum vzápětí hlasovalo a byl jednomyslně přijat. 

4. Zpráva revizora ČKBF 

Zprávu přednesla revizorka ČKBF Hana Barborová. 
Prováděla namátkovou kontrolu na sekretariátu ČKA, který vykonává veškerou práci pro ČKBF. V rámci 
těchto kontrol prověřila čerpání a dělení dotací. Za čerpání zodpovídá na základě písemné smlouvy ČKA. 
Rovněž kontrolovala poskytování diet a neshledala závady – diety byly vypláceny na úrovni 60 % příslušnou 
vyhláškou stanovené maximální částky. Rovněž bylo zkontrolováno dělení prostředků pro kraje za rok 2012. 
Metodika dělení byla vždy dodržena. 
Nalezen nedostatek – na materiálech pro MŠMT má být vždy razítko s číslem daného programu. Revizorka 
doporučuje označit i zpětně. 

5. Volba prezidenta ČKBF 

Ve stanoveném termínu 15 dní před konáním Valné hromady nepodal nikdo kandidaturu. 
Následovalo hlasování o návrhu nominovat kandidáty na místě během jednání VH. 
Výsledek hlasování: přijato jednomyslně (100 % hlasů). 
Prezident ČKA Jiří Jančálek oznámil, že VV ČKA navrhuje na funkci prezidenta ČKBF Hanuše Slavíka. 
Prezident ČBA Karel Vopička oznámil, že VV ČBA navrhuje na funkci revizora ČKBF Jana Vojtíška. 
Prezident ČKA Jiří Jančálek oznámil, že VV ČKA navrhuje na funkci revizora ČKBF Ivanu Vlkovou. 
Všichni navržení kandidáti se svou kandidaturou souhlasili. 
 
Vlastní průběh voleb řídil předseda volební komise František Majer. 
Volby proběhly v souladu s volebním řádem jako tajné. Volební komise vydala hlasovací lístky, delegáti je po 
příslušné úpravě vhodili do zapečetěné urny a členové volební komise je poté spočítali. 
Nejdříve proběhla volba prezidenta ČKBF. 
 
Po sečtení hlasů vyhlásil předseda Volební komise František Majer výsledky: 
Volba prezidenta  - Hanuš Slavík  56 hlasů z 56 možných (100,0 %) 
Volba revizora  - Jan Vojtíšek  41 hlasů z 56 možných (73,2 %) 

- Ivana Vlková  15 hlasů z 56 možných (26,8 %) 
 
Prezidentem ČKBF byl zvolen Hanuš Slavík. 
 
Poté poděkoval nový prezident ČKBF Hanuš Slavík za zvolení a projevenou důvěru. 

6. Volba revizora ČKBF a jeho zástupce 

Následovala volba revizora ČKBF a jeho zástupce stejným způsobem jako volba prezidenta. 
Po sečtení hlasů vyhlásil předseda Volební komise František Majer výsledky: 
Volba revizora  - Jan Vojtíšek  41 hlasů z 56 možných (73,2 %) 

- Ivana Vlková  15 hlasů z 56 možných (26,8 %) 
 
Revizorem ČKBF byl zvolen Jan Vojtíšek. 
Zástupcem revizora ČKBF se stala Ivana Vlková. 
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7. Různé - Diskuse 

Jiří Němec   Navrhl změnu Volebního řádu dle předlohy (vložení čl. 14, 15, 16), která řeší dodatečné 
přihlášky kandidátů. Rovněž navrhl možnost dispozice více mandáty. 

Následovalo hlasování o vložení předložených čl. 14, 15 a 16. 

Výsledek hlasování: přijato jednomyslně (100 % hlasů). 

Naďa Dobešová Navrhla omezení počtu mandátů, kterými by mohl delegát disponovat. 

Jiří Němec Vyjádřil přesvědčení, že masívní předávání mandátů nenastane. 

Zděněk Jaroš Podpořil postoj Nadi Dobešové. Valná hromada se koná jednou za čtyři roky a je to 
nejvyšší orgán ČKBF. Její účastníci by se měli chovat zodpovědně a čas pro účast si najít 
a na VH přijet. 

Karel Vopička Podpořil omezení počtu mandátů, navrhl pro každého delegáta maximálně jeden další 
mandát. 

Jiří Němec Vyjádřil souhlas s nejvýše jedním dalším mandátem pro každého delegáta. 

Jiří Jančálek Oznámil, že VV ČKA se rozhodl návrh na sdílení mandátů nepodpořit. Ovšem při diskuzi 
vznikla zcela nová situace (již mnohem přijatelnější), a proto nechá rozhodnutí na 
delegátech VH. 

Jaromír Hendrych Doporučil omezení na přenositelnost mandátu pouze na oddíl a kraj, z něhož oddíl 
pochází. 

Hanuš Slavík Podpořil přenositelnost mandátu s omezením na nejvýše jeden mandát.  

Následovalo hlasování o přenositelnosti mandátu s omezením na nejvýše jeden mandát. 

Výsledek hlasování: pro 55, proti 1; návrh byl přijat (98,2 % hlasů). 

Jiří Jančálek Návrh na úpravu Registračního řádu ČKBF v bodu 3.1.1. c), kdy registrační poplatek 
200 Kč bude platit pro členy od 65 let (dosud od 60 let). 

Následovalo hlasování o návrhu na změnu Registračního řádu ČKBF. 

Výsledek hlasování: pro 48, proti 5, zdrželi se 3; návrh byl přijat (85,7 % hlasů). 

8. Závěr 

Předseda Návrhové komise Petr Streubel přednesl návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno en bloc. 
Výsledek hlasování: přijato jednomyslně (100 % hlasů). 
Text usnesení je v příloze zápisu. 
 
Řídící jednání Karel Vopička ukončil Valnou hromadu ve 12:15. 
 
 
Zapsal: Hanuš Slavík 
 
 
Praha 15. 6. 2013 
 
 
 
 
 
 
 Hanuš Slavík, v. r.        
 Prezident ČKBF        
 



 

Usnesení  
Valné hromady České kuželkářské a bowlingové federace 
ze dne 15. 6. 2013  
 
Valná hromada ČKBF 

• Vzala na vědomí - Zprávu o činnosti a hospodaření ČKBF. 

- Zprávu revizora ČKBF. 

- Zprávu Mandátové komise: 
Prezidium účast 4 delegáti ze 4 pozvaných  100 %, 
ČKA  účast 42 delegátů z 52 pozvaných  80,8 %, 
ČBA  účast 10 delegátů z 28 pozvaných  35,7 %, 
Celkem účast 56 delegátů z 84 pozvaných  66,7 %. 

 
• Schválila - Pana Vladimíra Tlamku čestným prezidentem ČKBF. 

- Změnu volebního řádu ČKBF v duchu umožnění podání dodatečných přihlášek 
kandidátů přímo na VH. 

- Změnu jednacího a volebního řádu ČKBF umožňující delegátovi disponovat 
dvěma mandáty na VH. 

- Změnu článku 3.1.1 registračního řádu ČKBF v navrženém znění. 

 
• Zvolila - Prezidenta ČKBF   – Hanuš Slavík  

- Revizora ČKBF   – Jan Vojtíšek  
- Zástupce revizora ČKBF – Ivana Vlková  

 
• Uložila - Prezidiu ČKBF zapracovat schválené změny Jednacího, Volebního a 

Registračního řádu do příslušných dokumentů. 

 
 
Předseda návrhové komise: Petr Streubel 
 
 
Praha 15. 6. 2013 
 
 
 
 Hanuš Slavík, v. r.        
 Prezident ČKBF        



 

Změna výše členských příspěvků 

Stanovy ČKBF 

 
3.1.1 pro členy České kuželkářské asociace: 

c) 200 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, dovršily či dovrší 65 a 
více let věku nebo jsou poživateli plného či částečného invalidního důchodu. 


