Zápis z jednání
Valné hromady České kuželkářské a bowlingové federace
Datum:
Místo:

13. června 2009
Praha, FTVS, José Martího 31, Praha

Řízením jednání byl pověřen Karel Vopička, prezident ČBA.
Zapisovatelem byl stanoven Hanuš Slavík (ČKA).

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba mandátové, návrhové a volební komise
Zpráva o činnosti a hospodaření ČKBF
Zpráva revizora ČKBF
Projednání a schválení Volebního řádu VH ČKBF
Volba prezidenta ČKBF
Volba revizora ČKBF a jeho zástupce
Různé – diskuze
Závěr

Zápis
1. Zahájení
Jednání zahájil prezident ČKBF Vladimír Tlamka, který pozdravil a přivítal všechny přítomné. Poté se ujal
slova prezident ČBA Karel Vopička, který byl pověřen řízením jednání.

Kontrola plnění usnesení z Valné hromady ČKBF, konané dne 18.6.2005
Zprávu přednesla generální sekretářka ČKA Ivanka Palánová. Poslední Valná hromada schválila úpravy
Stanov ČKBF, úpravy byly provedeny. Současně uložila Prezidiu ČKBF projednat a schválit navazující
úpravy Statutu ČBA a Statutu ČKA. Změny ve statutech byly provedeny a prezidiem ČKBF schváleny, úkoly
byla splněny.

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
Volby členů komisí probíhaly aklamací, hlasovalo se postupně o každém navrženém kandidátovi jednotlivě.
Mandátová komise
Vojtěch Rosenberger (ČBA) – jednomyslně
Hana Wiedermannová (ČKA) – jednomyslně
Vojtěch Sádlík ml. (ČBA) – jednomyslně
Návrhová komise

Hanuš Slavík (ČKA) – jednomyslně (pověřen pořízením zápisu)
Jiří Marval (ČBA) – jednomyslně
Milan Schoř (ČKA) – jednomyslně

Volební komise

Vojtěch Sádlík st. (ČBA) – jednomyslně
Štěpán Koblížek (ČKA) – jednomyslně
Ota Maršát (ČKA) – jednomyslně
Pavel Košťál (ČBA) – jednomyslně
Jan Michal Uhlíř (ČBA) – jednomyslně

3. Zpráva o činnosti a hospodaření ČKBF
Zprávu přednesl prezident ČKBF Vladimír Tlamka. Zmínil skutečnost, že poslední Valná hromada schválila
Stanovy ČKBF a obě asociace poté novelizovaly svůj Statut. Ekonomická situace je všeobecně velmi složitá.
Prezidium ČKBF rozděluje omezené prostředky mezi obě asociace a na vlastní činnost. Prezident hradil část
výdajů spojených s výkonem své funkce ze svých vlastních prostředků. Prezident se zúčastnil všech jednání,
kterých se z titulu své funkce zúčastnit měl.
Stav financování z veřejných zdrojů je tristní. Propad je zejména ve financování od ČSTV. Příspěvek stále
klesá a navíc se zatím pohybuje pouze v rovině příslibu – pro rok 2009 pouze 1,7 mil. Kč. Profinacování
stanovených částek za předchozí roky se stále protahuje – rok 2006 je uhrazen z 90 %, rok 2007 ze 70 %,
rok 2008 ze 60 % a za rok 2009 byla uhrazena pouze záloha. Hlavním důvodem problémů ve financování je
Sazka Aréna (nyní O2 Aréna). Ovšem mimo to poněkud selhaly také slíbené garance státu. Problémy jsou
také patrné při jednání s Ministerstvem školství a tělovýchovy, jehož bývalé vedení nebylo obecně nakloněno
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sportu. Poslední ministr výrazně škrtal výdaje na sport. Pro budoucnost by bylo vhodné, aby ministr byl více
spjat se sportem.
Prezident také zmínil podivné praktiky na internetu, zejména na webu kuželek.
Prezident při všech příležitostech vždy prosazoval ČKBF jak jen to bylo možné a přesvědčoval orgány a
instituce o prospěšnosti kuželek a bowlingu. Dále vyjádřil víru v budoucí rozvoj obou asociací a poté ocenil
vedení obou asociací za obětavou práci v uplynulém období. Poděkoval jim za práci odvedenou za poslední
čtyři roky a konstatoval své přesvědčení, že to byly úspěšné roky. Rovněž poděkoval oddílům a jejich
členům za každodenní práci a popularizaci obou našich sportů. V neposlední řadě poděkoval sekretariátům
obou asociací za maximální a permanentní nasazení a stejně tak ocenil i prezidenty obou asociací.
V závěru oznámil svoji kandidaturu na další volební období, ve kterém by chtěl federaci pomoci při
vybřednutí ze současné svízelné situace.

4. Zpráva revizora ČKBF
Zprávu přednesla revizorka ČKBF Hana Barborová.
Provedla kontrolu čerpání prostředků ČKBF a podrobný rozbor výdajů. Konstatuje, že vše je správně vedeno
a evidováno. Od roku 2008 se v účetnictví objevují výdaje na pojištění členů ČKBF. Do té doby platila
pojištění pouze ČKA a členové ČBA tak nebyli pojištěni. Proto byla tato agenda převedena pod federaci.
Také nahlédla do uzavřených dohod a konstatuje jejich řádné vedení se všemi formálními náležitostmi.

5. Projednání a schválení Volebního řádu VH ČKBF
Hlavním důvodem je změna statutů obou asociací po minulé Valné hromadě. Prezident ČKA Jiří Jančálek
informoval o provedených změnách ve Volebním řádu (znění návrhu Volebního řádu bylo delegátům
rozdáno v písemné formě), zejména pak o samostatné volbě prezidentů obou asociací v rámci vlastních
Valných hromad. Jiří Němec navrhnul doplnit článek 18 Volebního řádu o text „…, pokud Valná hromada
nerozhodne o jiném způsobu volby.“
Následovala zpráva Mandátové komise:
Prezidium účast 5 delegátů z 5 pozvaných
ČKA
účast 34 delegátů z 50 pozvaných
ČBA
účast 22 delegátů z 30 pozvaných
Celkem
účast 61 delegátů z 85 pozvaných

100 %
68 %
73 %
71.8 %

Poté bylo hlasováno o přijetí Volebního řádu s navrženou změnou.
Výsledek: 1 se zdržel, ostatní PRO
Volební řád byl přijat.
Následovala krátká přestávka pro jednání Volební komise.

6. Volba prezidenta ČKBF
Volební komise zvolila svého předsedu Štěpána Koblížka (ČKA), který se ujal řízení voleb.
Volební komise projednala přihlášky k registraci kandidátů na volbu prezidenta ČKBF a konstatovala, že
řádně byla podána jediná přihláška (Vladimír Tlamka) a ta je formálně v pořádku.
Na pozici revizora nebyla podána žádná přihláška. Poté ČKA navrhla na tuto pozici Hanu Barborovou, která
se svou kandidaturou souhlasila (byla přítomna). ČBA navrhla Petra Varadiho na pozici zástupce revizora.
Jmenovaný také vyjádřil souhlas se svou kandidaturou.
Poté podal Karel Vopička návrh na veřejnou volbu a Štěpán Koblížek navrhl způsob volby aklamací
zvednutím mandátu delegáta.
Následovalo hlasování o veřejné volbě – přijato jednomyslně (100 % hlasů).
Poté se hlasovalo o způsobu volby zvednutím mandátu – přijato jednomyslně (100 % hlasů).
Vlastní volbu řídil předseda Volební komise Štěpán Koblížek. Hlasovalo se postupně, PRO nebo PROTI:
Volba prezidenta
- Vladimír Tlamka
Volba revizora
- Hana Barborová
Volba zástupce revizora - Petr Varadi
Členové Volební komise sčítali během volby hlasy.
Po sečtení hlasů vyhlásil předseda Volební komise Štěpán Koblížek výsledky:
Volba prezidenta
- Vladimír Tlamka
60 hlasů z 61 možných (98.4 %)
Volba revizora
- Hana Barborová
59 hlasů z 61 možných (96.7 %)
Volba zástupce revizora - Petr Varadi
58 hlasů z 61 možných (95.1 %)
Všichni kandidáti byli zvoleni.
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Závěrem poděkoval staronový prezident ČKBF Vladimír Tlamka za zvolení.

7. Volba revizora ČKBF a jeho zástupce
Volba revizora a jeho zástupce proběhla společně s volbou prezidenta ČKBF.

8. Různé - Diskuse
Jiří Jančálek

Na základě rozhodnutí Výkonné rady ČKA předložil Valné hromadě návrh na změnu čl. 3
Stanov ČKBF, konkrétně čl. 3.1.1 v navrženém znění s platností od 1. 7. 2009.

Luboš Zelenka

Dotaz, od kdy bude toto ustanovení platit. Odpověď byla, že od 1. 7. 2009.

Jaromír Hendrych Pozměňující návrh, aby u sníženého poplatku byla zvýšena věková hranice na 20 let
(místo navržených 18 let).
Následovalo hlasování o dvou návrzích: 1) původní návrh, 2) se změnou věkové hranice na 20 let.
1) Hlasování o původním návrhu:
PRO
19
PROTI
29
ZDRŽEL SE
13
Návrh nebyl přijat
2) Hlasování o protinávrhu (20 let):

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

33
2
26

Návrh byl přijat

Jiří Němec

Zmínil připomínky právního odboru ČSTV k bodu 1.1 a 4.2 Stanov ČKBF, potřebu
doplnění Stanov o článek o zániku členství v navrženém znění. Dále chybí ustanovení o
usnášeníschopnosti, proto navrhl doplnit do čl. 9 definici usnášeníschopnosti
v navrženém znění. Dále navrhl změnu čl. 13.2 a 13.3 v navrženém znění, doplnění čl.
14.3 a) a c) a úpravu čl. 16.4 v navrženém znění.

Jiří Jančálek

Navrhl, aby Valná hromada uložila Prezidiu ČKBF, aby zapracovalo změnu Stanov do
konkrétního bodového znění.

Luboš Zelenka

Doporučil prezidiu, aby iniciovalo odvolání p. Hušáka z představenstva Sazky a.s. Sazka
nehospodaří s prostředky účelně, ale naopak jimi nesmírně plýtvá. Původní smysl Sazky
jde zcela vniveč a na podporu sportu z ní přichází stále méně a méně peněz.

Karel Vopička

Plně podpořil tento názor.

Vladimír Tlamka

Přislíbil, že se v tomto duchu bude chovat a navrhne za ČKBF jeho odvolání.

Jaromír Hendrych Doporučil, aby Valná hromada udělila Vladimíru Tlamkovi mandát k pokusu o změnu
vedení ČSTV, konkrétně zejména p. Srba. Dále doporučil zřídit funkci hospodáře ČKBF,
případně odměňovat osobu, která tuto činnost zajišťuje.
Vladimír Tlamka

Informoval, že p. Srb oznámil, že příští rok nebude kandidovat, čímž jsou tyto snahy
víceméně bezpředmětné. Dále konstatoval, že jakékoliv pokusy ovlivnit vedení Sazky a.s.
jsou vzhledem k současnému stavu jejích Stanov velmi těžko až vůbec realizovatelné. A
dále informoval, že přiměřeně odměňuje všechny pracovníky, kteří jakýmkoli způsobem
pracují pro ČKBF.

Jana Majerová

Navrhla zveřejnit ekonomiku ČKBF.

Vladimír Tlamka

Odpověděl, že přehled hospodaření bude přiložen k zápisu z Valné hromady.

9. Závěr
Předseda Návrhové komise Hanuš Slavík přednesl návrh usnesení, který byl jednomyslně přijat.
Text usnesení je v příloze zápisu.
Zapsal: Hanuš Slavík

.
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Usnesení
Valné hromady České kuželkářské a bowlingové federace
Valná hromada ČKBF
• Vzala na vědomí

- Zprávu o činnosti a hospodaření ČKBF, výsledky hospodaření jsou přílohou
tohoto usnesení
- Zprávu revizora ČKBF
- Zprávu Mandátové komise:
Prezidium účast 5 delegátů z 5 pozvaných
100 %
ČKA
účast 34 delegátů z 50 pozvaných
68 %
ČBA
účast 22 delegátů z 30 pozvaných
73 %
Celkem
účast 61 delegátů z 85 pozvaných
71.8 %

• Schválila

- Předložený návrh Volebního řádu s doplněním čl. 18 o větu „…pokud Valná
hromada nerozhodne o jiném způsobu volby.“
- Změnu čl. 1.1, 4.2, 9, 13.2, 13.3, 14.3 a) a c) a 16.4 a doplnění článku o zániku
členství v navrženém znění
- Změnu čl. 3.11 Registračního řádu ČKBF v navrženém znění
- Zprávu o plnění usnesení z minulé VR

• Zvolila

- Prezidenta ČKBF
- Revizora ČKBF
- Zástupce revizora ČKBF

• Uložila

- Prezidiu ČKBF zapracovat schválené změny Stanov do původního znění Stanov
a změněné Stanovy předložit Ministerstvu vnitra. Dále uložila případné
připomínky ze strany Ministerstva vnitra zapracovat do Stanov.
- Prezidentu ČKBF, aby navrhl odvolání p.Hušáka z pozice vedení Sazky a.s.
- Prezidentu ČKBF při poradě sportovních svazů iniciovat výzvu ke změně stanov
společnosti Sazka a.s.

– Vladimír Tlamka
– Hana Barborová
– Petr Varadi

Změna výše členských příspěvků
Registrační řád ČKBF
3.1.1 pro členy České kuželkářské asociace:
a) 500 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, již dovršily či dovrší 20 a
více let věku,
b) 200 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, nedovrší 20 let věku,
c) 200 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, dovršily či dovrší 60 a
více let věku nebo jsou poživateli plného či částečného invalidního důchodu.
d) 1000 Kč při změně oddílové příslušnosti u smluvních hráčů.

