
– 1 – 

 

Zápis z jednání   
Valné hromady České kuželkářské a bowlingové federace 

Datum: 20. června 2021, 11:00 hod 
Místo: Praha, sídlo ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 
 
Zapisovatelem byl prezidiem ČKBF stanoven Vojtěch Rosenberger (ČBA). 
 

Program 

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

Zápis 

1. Zahájení 

Jednání VH zahájil v 11:11 prezident ČKBF Hanuš Slavík a přivítal a pozdravil všechny přítomné 
delegáty VH. Následovala proběhla kontrola usnesení VH z roku 2017 s konstatováním, že všechny 
úkoly byly splněny. Poté prezident ČKA Jiří Jančálek požádal delegáty o minutu ticha za čestného 
prezidenta ČKBF Vladimíra Tlamku, který v době od poslední VH zesnul. 
Po vzdání holdu navrhl Hanuš Slavík Valné hromadě, aby předsedajícím VH byl Karel Vopička, 
prezident ČBA. Delegáti VH byli jednomyslně pro. Poté Karel Vopička převzal řízení jednání a 
seznámil přítomné s programem a s dalším procedurálním postupem.     

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 

Volby členů komisí probíhaly aklamací, hlasovalo se vždy o celé komisi en bloc. 
 
Mandátová komise Jitka Nosková (ČBA) 

Blanka Mašková (ČKA) 
Milan Jakoubek (ČKA) 
Volba komise en bloc – jednomyslně pro 

    Komise zvolila svého předsedu, jímž se stala Jitka Nosková. 

Volební komise  Josef Čepelák (ČBA)  
    Jiří Marval (ČBA) 
    Jan Čepelák (ČBA) 
    Jiří Bláha (ČKA) 
    Zdeněk Kandl (ČKA) 

Volba komise en bloc – jednomyslně pro 
    Komise zvolila svého předsedu, jímž se stal Jiří Marval  
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Zapisovatelkou volební komise byla Prezidiem ČKBF dne 14. 2. 2021 
jmenována Jitka Nosková. 

Návrhová komise  Vojtěch Rosenberger (ČBA) 
    Lukáš Hlavinka (ČKA) 
    Zdeněk Jaroš (ČKA) 

Volba komise en bloc – jednomyslně pro 
    Komise zvolila svého předsedu, jímž se stal Vojtěch Roseberger 

3. Zpráva o činnosti ČKBF 

Zprávu přednesl prezident ČKBF Hanuš Slavík a shrnul v ní činnosti a události v právě končícím 
volebním období. 
Hlavní témata: státní dotace, jejich výše a určení, MŠMT, NSA, spolkový rejstřík, zápisy KKS do 
rejstříku, okolnosti kolem vzniku a aktivit IBF, GDPR, práce prezidia, Covid. 

4. Zpráva o hospodaření ČKBF 

Zprávu přednesl viceprezident a ekonom ČKBF Karel Vopička a shrnul v ní ekonomiku federace 
v uplynulém období. Zpráva hospodaření je přiložena jako příloha k tomuto zápisu z Valné 
hromady. 

Výrok revizora ČKBF 

Revizor ČKBF Jiří Miláček shrnul stručně výsledky svých kontrol a vyslovil výrok revizora: 
Pravidelně byly kontrolovány peněžní deník, účetní doklady, fakturace, kniha závazků 
a pohledávek, výběr členských příspěvků, inventarizace majetku, rozvaha, účetní závěrka, daňové 
přiznání, a především vyúčtování poskytnutých státních dotací. Dále byla prověřována plnění 
rozhodnutí Prezidia ČKBF. Při kontrolách neshledala revizní komise žádné závažné nedostatky, 
drobné věci byly vždy odstraněny rovnou na místě. 

Zpráva Mandátové komise 

Následovala zpráva Mandátové komise, jejíž předsedkyně Jitka Nosková oznámila účast delegátů: 
Z 85 pozvaných delegátů jsou přítomni 63 delegáti, což je 74,12 %. 
VH ČKBF byla usnášeníschopná. 

5. Volba prezidenta ČKBF 

Vlastní průběh voleb řídil předsedající VH. 
Volby proběhly v souladu s volebním řádem jako tajné. Hlasovací lístky a obálky byly vydány 
delegátům při prezenci. Delegáti je po příslušné úpravě vhodili do zapečetěné urny a členové 
volební komise je poté spočítali. 

Volba prezidenta ČKBF 

Po sečtení hlasů vyhlásil předseda Volební komise Jiří Marval výsledky: 
Volba prezidenta  - Hanuš Slavík  61 hlasů z 63 možných (96,83 %) 
Prezidentem ČKBF byl zvolen Hanuš Slavík. 

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 Jiří Marval výsledky: 
Volba revizora  - Jiří Beran ml.  35 hlasů z 63 možných (55,56 %) 

- Jiří Miláček  28 hlasů z 63 možných (44,44 %) 
Revizorem ČKBF byl zvolen Jiří Beran ml.. 
Zástupcem revizora ČKBF se stal Jiří Miláček. 
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7. Různé – Diskuse 

V. Rosenberger Vojtěch Rosenberger ve svém příspěvku poděkoval prezidiu ČKBF za skvělou, 
důležitou, kvalitní a nelehkou práci při dotačních programech pro naše obě 
asociace. 

H. Slavík Přednesl návrh Prezidia ČKBF na změnu Stanov, Jednacího řádu VH a Volebního 
řádu VH. Přehled přednesených úprav je v příloze tohoto zápisu z VH. 

Předsedající navrhl hlasovat o všech předložených návrzích en bloc – hlasování: pro 100 % 

Hlasování en bloc o všech předložených návrzích: pro 100 %. 

8. Závěr 

Předseda Návrhové komise Vojtěch Rosenberger přednesl návrh usnesení. 
Předsedající VH navrhl hlasovat o všech bodech en bloc. Hlasování: pro 100 %. 
Hlasování o usnesení: pro 100 %. 

Předsedající VH Karel Vopička poděkoval za účast a ukončil Valnou hromadu ve 13:01. 
 
 
Zapsal: Vojtěch Rosenberger 
 
Praha 20. 6. 2021 
 
 
 
 
 
Ověřil: Hanuš Slavík, v. r.       
  Prezident ČKBF        
 


