ZÁPIS
VI. Valná hromada ČKF
Náhradní termín dne 14.06.2018 od 13:00 hod

Přítomni:

dle prezenční listiny – viz příloha č. 1,

Konečný počet přítomných členů:

22 členů

Místo konání:

sídlo ČKF, Ohradské nám. 1628/7a, 155 00 Praha 5

Jednání zahájila a řídila:

Mgr. Jana Havrdová, prezidentka ČKF

Dne 20.4.2018 se sešli členové České komory fitness z.s. (dále jen ČKF) k jednání VI. Valné hromady ČKF.
Prezidentka ČKF Mgr. Jana Havrdová konstatovala, že díky účasti nižší než polovina řádných členů, nebyla IV. VH
usnášeníschopná. Přítomní se proto domluvili na svolání náhradního termínu VH, a to na 14.6.2018 v sídle ČKF.
Pozvánku k jednání VH v náhradním termínu odeslala prezidentka všem členům formou elektronické pozvánky
dne 28.4.2018.
Program jednání řádné Valné hromady:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Schválení sčitatelů
3. Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
5. Schválení rozpočtu pro rok 2018
6. Představení tříletého projektu LET´S BE ACTIVE v rámci programu Erasmus+
7. Diskuze nad aktuálními tématy fitness sektoru
8. Závěr jednání
_______________________________________________________________________________________
1. Zahájení jednání a schválení programu
Jednání zahájila Mgr. Jana Havrdová, prezidentka ČKF (dále jen Jana Havrdová) a přivítala přítomné
účastníky. Dále konstatovala, že program jednání VH byl všem členů VH zaslán včetně příloh včas
v souladu se stanovami ČKF. Jana Havrdová vyzvala přítomné účastníky k hlasování o navrženém
programu VH.
Program VH byl schválen všemi přítomnými účastníky.
2. Schválení sčitatelů:
Jana Havrdová předložila návrh představenstva na složení sčitatelů VI. VH následovně:
Karel Jarušek, Pavel Suchý
Všichni přítomní účastníci schválili navrženou dvojici sčitatelů.
3. Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem
V rámci tohoto bodu programu zmínila Jana Havrdová řadu důležitých témat, kterými se ČKF zabývala
v posledních dvou letech. Zejména zdůraznila
a) rozdíl mezi sportovním a podnikatelským prostředím v ČR a postavení ČFK a fitness sektoru v této
situaci
b) projekt Národní soustavy kvalifikací a aktuální stav profesních kvalifikací z oblasti fitness
c) vyjednávání s autorskými svazy ohledně systému i výše poplatků za užití hudebních děl ve fitness
sektoru
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(systém stejný pro všechny podnikatele v oblasti fitness, minimálně 20% sleva pro členy ČKF)
d) časopis Fitness Bussiness – posledním číslem vydaným v červnu 2018 ukončí časopis svoji činnost
v tištěné podobě
e) vypracování vzorových smluv pro členy České komory fitness – rozeslány členům dne 30.5.2018
f) zahájení jednání s Multisport Benefit
Diskuze: potřeba nastavení a prosazování rovných podmínek pro podnikání v oboru fitness v České
republice
Po diskuzi vyzvala Jana Havrdová k hlasování o schválení výroční zprávy za roky 2016 a 2017. Výroční
zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Výroční zpráva za roky 2016 a 2017 byla schválena všemi přítomnými účastníky.
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
Členka dozorčí rady ČKF Jitka Literová zrekapitulovala přítomným účastníkům hlavní body ze Zprávy
dozorčí rady, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Jana Havrdová následně vyzvala přítomné ke schválení Zprávy dozorčí rady.
Zpráva dozorčí rady byla schválena všemi přítomnými účastníky.
5. Schválení rozpočtu pro rok 2018
Jana Havrdová představila jednotlivé dílčí body rozpočtu, které vycházejí z reálných výsledků vyúčtování
dvou předchozích let. Rozpočet ČKF tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Následně vyzvala přítomné ke schválení Rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet ČKF pro rok 2018 byl schválen všemi přítomnými účastníky.
6. Představení tříletého projektu LET´S BE ACTIVE v rámci programu Erasmus+:
Jana Havrdová seznámila přítomné s evropským projektem Let´s #BEACTIVE – Projekt je financován z
programu Erasmus+, ČKF partnerem pro ČR, 3-letý program pro fitness centra – více na
http://komorafitness.cz/beactive/
7. Diskuze nad aktuálními tématy fitness sektoru/Ostatní
Jana Havrdová poděkovala Karlovi Jaruškovi za jeho práci pro ČKF v předchozích 3 letech. Karel odešel
k 31.5.2018 z pozice výkonného ředitele ČKF a ke dni konání VH rovněž rezignoval na svou pozici člena
představenstva – rezignace tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Karel se zavázal vydat poslední tištěné číslo časopisu Fitness Business v červnu 2018.
Přítomným členům se představila nová profesionální manažerka ČKF Dana Nováková, která nastoupí do
své pozice dne 1.9. 2018.
8. Závěr jednání
Jana Havrdová poděkovala všem přítomným účastníkům za jejich aktivní účast při jednání VI. Valné
hromady ČKF.
Zapsala v Praze dne 14.6.2018
Jitka Literová, členka dozorčí rady ČKF

Ověřili v Praze dne 16.7.2018
Mgr. Jana Havrdová, prezidentka ČKF
Miroslav Jirčík, člen představenstva ČKF
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Přílohy:
1. Prezenční listina Valné hromady
2. Výroční zpráva za roky 2016 a 2017
3. Zpráva dozorčí rady
4. Rozpočet pro rok 2018
5. Rezignace člena představenstva Karla Jaruška
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