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Zápis z mimořádné Valné hromady SKFČR 
konané dne 26. 3. 2011 v kulturním domě v Jihlavě  

 

09:00 - Prezident SKFČR František Porteš zahájil Valnou hromadu. 

 

Mandátová komise 
Jiří Prudil sdělil počet přítomných delegátů. 

Pro nedostatek delegátů odložení začátku VH na 9:30. 

Z řádné Valné hromady se stává Valná hromada mimořádná 

 

Zahájení schůze 9:36 

Přítomno 41 delegátů s hlasem rozhodujícím. 

Nadpoloviční většina pro hlasování je 21 delegátů. 

 

František Porteš navrhuje hlasovat v případě vizuální většiny bez skrutátorů.   - schváleno 

 

Schválení předsednictva 
- František Porteš, Martin Jebas, Tomáš Dluhoš, Vjačeslav Vinogradov, Lukáš Roubík. - schváleno 

- Předseda předsednictva:  František Porteš     - schváleno 

- Zapisovatelé:   Tomáš Dluhoš, Vladimír Pajič    - schváleno 

- Ověřovatel zápisu:  Luboš Koumal       - schváleno 

 

Změna programu 
- návrh na změnu jednání bodu 10 v pořadí za bod 13     - schváleno 

- schvalování jednacího řádu        - schváleno 

 

Mandátová komise 
- Jiří Prudil (předseda), Jana Paulátová, Lukáš Roubík,  

  Vjačeslav Vinogradov, Marie Vyvialová      - schváleno 

 

Návrhová komise 
- Ludvík Pokorný, Martin Louda, Vladimír Pajič      - schváleno 

 

09:48 - Zpráva mandátové komise 

Přítomno 41 delegátů s hlasem rozhodujícím. 

Nadpoloviční většina pro hlasování je 21 delegátů. 
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Zprávy prezidenta SKFČR a předsedů komisí 
09:50 – Zpráva prezidenta SKFČR Františka Porteše 

 František Porteš ve svém zprávě oznamuje svoji rezignaci: „Oznamuji  tímto, že ke dni  

   31. května 2011 odstupuji z funkce prezidenta SKFČR a z postu člena výboru SKFČR.“ 

10:02 – Zpráva předsedy Trenérsko-metodické komise a komise mládeže Bc. Lukáše Roubíka 

10:08 – Zpráva předsedy Sportovně technické komise Ing. Martina Jebase 

10:13 – Zpráva předsedy Komise vrcholového sportu  Vjačeslava Vinogradova 

10:21 – Zpráva předsedy Komise škol Tomáše Dluhoše 

10:27 – Zpráva předsedy Disciplinární komise Martina Loudy 

10:30 – Zpráva předsedy Revizní komise Luboše Koumala 

 

10:33 – Začátek diskuse 
 

František Porteš – debata o možnosti zavedení členských příspěvků, bude zaneseno do usnesení VH, 

aby se VV myšlenkou zabýval a přednesl závěry na další VH. 

- schváleno 

 

František Porteš – navrhuje převod závazků a pohledávek SKFČR, s. r. o. formou smlouvy o 

postoupení pohledávek a převzetí závazků na občanské sdružení Svaz kulturistiky a fitness ČR a 

prodej obchodního podílu společnosti SKFČR, s. r. o. 

          - schváleno 

 

František Porteš – navrhuje pověřit jednatele společnosti SKFČR, s. r. o. vyhledáním zájemce o odkup 

obchodního podílu za účelem prodeje společnosti SKFČR, s. r. o. 

          - schváleno 

 

Ing. Martin Jebas – přednáší návrh pořadatelů soutěží zavést na soutěžích startovné, maximální výše 

startovného: muži + ženy: 200 Kč, dorost + junioři + masters: 100 Kč, děti: 50 Kč (přesnou výši určí 

pořadatel a schvaluje ho VV SKFČR) 

           - schváleno 

 

Ing. Martin Jebas – navrhuje změnu stanov: vypustit z bodu 4.1.1. (a) větu „která je usnášeníschopná, 

je-li v té chvíli přítomno alespoň 40 delegátů s hlasem rozhodujícím a tento stav nesmí klesnout až do 

závěru VH.“ 

- schváleno 

 

Luboš Koumal – navrhuje změnu stanov: bod 4.1. Řídící orgány – rozdělení VV - Předseda trenérsko-

metodické komise, škol a mládeže se rozdělí na Předseda trenérsko-metodické komise a mládeže a 

na Předseda komise škol. 
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           - schváleno 

Jiří Prudil – navrhuje změnu stanov: bod 4.1.1. - Nejvyšším orgánem SKFČR je VH SKFČR, kterou 

svolává VV SKFČR zpravidla 1x ročně, a to do konce třetího měsíce daného roku. 

          - schváleno 

 

12:00 – Oběd 
 

12:23 – Pokračování diskuse 
 

12:25 – Zpráva mandátové komise 

Přítomno 41 delegátů s hlasem rozhodujícím. 

Nadpoloviční většina pro hlasování je 21 delegátů. 

 

Ing. Martin Jebas – navrhuje změnu stanov: bod 4.1.1. - Řádnou i mimořádnou VH svolává VV 

oznámením na oficiálních webových stránkách SKFČR a to nejpozději 21 dnů před konáním VH. 

- schváleno 

 

Ing. Martin Jebas – navrhuje, aby pozvánka na VH byla také zasílána elektronickou poštou a to všem 

subjektům SKFČR, které sekretariátu dodají svou e-mailovou adresu. 

- schváleno 

 

12:32 – Martin Louda přednáší návrh závěrečného usnesení. 

 

12:36 – Závěrečné usnesení je schváleno. 

 

12:37 – Mimořádná valná hromada je ukončena. 

 

 

Zapisovatelé: 
 

………………………………………………  ……………………………………………… 

Tomáš Dluhoš      Vladimír Pajič 

 

 
Ověřovatel zápisu: 
 

……………………………………………… 

Luboš Koumal 


