ZÁPIS
IV. Valná hromada ČKF – náhradní termín
dne 29.04.2015

Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha č. 1,
Konečný počet 14 členů právnických osob a 16 členů fyzické osoby
Zápis: Jitka Literová
Místo konání: sídlo ČKF, Ohradské nám. 1628/7a, 155 00 Praha 5
zahájil a řídil: Mgr. Jana Havrdová
Zahájení, schválení programu jednání
Přivítání účastníků
Návrh programu zaslán účastníkům předem, přijetí bez připomínek.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení jednání a schválení programu
Schválení Volební komise
Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
Schválení úpravy stanov ČKF v souvislosti s požadavky Nového občanského zákoníku
Schválení rozpočtu pro rok 2015
Představení nové mobilní aplikace Moje Fitness určené exklusivně členům ČKF
Diskuze
Závěr jednání

1.
Zahájení jednání a schválení programu
Jana Havrdová zahájila jednání Valné hromady ČKF (dále jen VH), přivítala účastníky a hosty, přednesla Program
VH.
Hlasování č. 1:
Program VH schválen všemi hlasy přítomných členů.
2.
Schválení volební komise
Jana Havrdová navrhla ke schválení seznam sčitatelů pro účely hlasování.
Sčitatelé:
Radka Hanáková, Diana Minaříková, Jitka Literová
Hlasování č. 2:
Skrutátoři schváleni všemi hlasy přítomných členů.

3.
Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem
Jana Havrdová dále přednesla stručnou Výroční zprávu o uplynulém roce a odkázala dále na Zprávu o činnosti a
hospodaření. Zpráva o činnosti a hospodaření byla zaslána účastníkům VH předem, byla přijata bez připomínek a
tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování č. 3:
Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy přítomných členů.
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4.
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
Předseda dozorčí rady Jan Jeřábek přednesl zprávu dozorčí rady. Zpráva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Zpráva
byla přijata členy VH bez připomínek.

5.
Schválení úpravy stanov ČKF v souvislosti s požadavky Nového občanského zákoníku
Jana Havrdová upozornila na problém, který nastal s usnášeníschopností Valné hromady a představila nové
stanovy ČKF. Úplné znění návrhu nových stanov bylo zasláno všem členům v dostatečném předstihu pro
prostudování a tvoří přílohu č. 4.
Hlasování č. 4:
Stanovy byly schváleny všemi hlasy přítomných členů.

6.
Schválení rozpočtu pro rok 2015
Jana Havrdová předložila rozpočet pro rok 2015. Rozpočet, který vychází z reálného hospodaření ČKF v roce 2014
a zohledňuje změny v personálním obsazení a převzetí časopisu Fitness Business pod vedlejší vydavatelskou
činnost ČKF. Rozpočet tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Hlasování č. 5:
Rozpočet ČKF pro rok 2015 byl schválen všemi hlasy přítomných členů.

7.
Představení nové mobilní aplikace Moje Fitness určené exklusivně členům ČKF
Jana Havrdová představila novou mobilní aplikaci Moje Fitness, která bude sloužit výhradně pro členy ČKF a která
by měla přinést navýšení počtu členské základny. Karel Jarušek představil i další benefity pro členy, jako je sleva
na inzerci v časopisu Fitness Business ve výši 3000 Kč za rok, 2 hodiny poradenství pro provoz fitness centra a
tištěné předplatné časopisu zdarma.
8.
Diskuze
V rámci diskuze Miroslav Jirčík navrhl vytvoření označení pro fitness centra, prémium členy formou samolepky,
která by říkala, že fitness centrum je členem ČKF pro daný rok a nabízí tak služby na vysoké úrovni.
Jednání IV. náhradní VH ČKF bylo prezidentkou ČKF Mgr. Janou Havrdovou ukončeno.
Návrh zápisu bude zaslán všem členům představenstva a dozorčí rady ČKF. Po zapracování případných připomínek
bude ověřen prezidentkou a jedním z členů představenstva a následně zveřejněn na webových stránkách ČKF.

Zapsala v Praze dne 29.4.2015

Zápis z IV.VH ČKF ze dne 29.04.2015

Stránka 2

……………………………………………………………….
Jitka Literová

Ověřili v Praze dne 30.4.2015

……………………………………………………………….
Mgr. Jana Havrdová
Prezidentka ČKF

……………………………………………………………….
Karel Jarušek
člen představenstva ČKF

Přílohy:
1. Prezenční listina VH
2. Zpráva o činnosti a hospodaření ČKF
3. Zpráva dozorčí rady 2013
4. Nové stanovy ČKF
5. Rozpočet ČKF pro rok 2014
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