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1 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTKY

Vážení trenéři, závodníci a další členové FISAF.cz,
úvodník k této Výroční zprávě vzniká v době, kdy opět výrazně rostou počty pozitivních případů 
nemocných s COVID-19 a kdy se opět všichni obáváme omezení či úplného uzavření našich 
služeb. Tyto obavy nás v menším či větším rozsahu provázejí poslední 2 roky, o mnoha měsících 
uzavření, kdy jsme své služby mohli poskytovat maximálně on-line, není třeba mluvit. Společnost 
je velmi polarizovaná. Jistě i mezi vašimi blízkými přáteli naleznete mnoho zcela odlišných názorů 
na očkování, testování a celkový vývoj i řešení pandemie. Řada z nás nikdy tak závažnou situaci 
nezažila a nalézt v této době klid a dobrou náladu vyžaduje mnoho úsilí. Zdrojů klidu a dobré 
nálady je dnes málo a to celkově velmi negativně ovlivňuje celou společnost. Když budete 
v nějaké komunitě pravidelně opakovat Desatero, s vysokou pravděpodobností se v ní výrazně 
sníží množství trestných činů. Když budete v jiné komunitě pravidelně komunikovat špatné 
zprávy a zlou energii, odrazí se to negativně v životě každého jejího člena a celé komunity 
na nejrůznějších úrovních. Proto nabízím jiný přístup. Pojďme hledat a předávat dál „dobré 
příběhy“. Celý sektor pohybových aktivit a fitness má jeden hlavní a velmi pozitivní příběh. Jsme 
sektor, který lidem nabízí elixír kvalitního života. Není to žádný zázračný lektvar, za který bychom 
byli v dobách Rudolfa II placeni zlatem. I když pro dnešní vyspělou civilizaci cenu zlata má. 
Pravidelný pohyb je zcela nezbytnou součástí života všech generací. Dětem zajistí kvalitní růst 
a rozvoj tělesných i mentálních dovedností. Dospělé v produktivním věku udržujte v kondici, 
dodává jim energii, harmonizuje dopady stresu a rychlého života. A pro naše starší generace je 
zcela nezbytnou součástí aktivního života ve zdraví. Pohyb není jen nezbytnou součástí prevence, 
je také jednoznačně prokázaným lékem na celou řadu onemocnění od deprese až po rakovinu. 
Pohyb je briliant obalený nánosem sedavého způsobu života. My všichni známe jeho zářivý lesk, 
protože součástí našeho života je. A s láskou a vášní jej předáváme dál nejen našim závodníkům, 
ale i široké veřejnosti. My stále velmi pečlivě chráníme a opečováváme tento cenný klenot. A já 
vám všem chci za tuto vaši dobrou energii poděkovat. Já i celý tým našeho sportovního svazu je 
na Vás, naše členy, moc pyšný. Mistrovství České republiky, které proběhlo začátkem října v Praze 
bylo nádherným odrazem Vaší fantastické práce. Stejně tomu bylo i na dalších podzimních 
soutěžích svazu. Děkuji nejen trenérům, ale i všem organizátorům a samozřejmě i realizačnímu 
týmu kanceláře FISAF.cz a členům všech odborných komisí. Jste báječní a ode mne máte slib, že ať 
se děje a bude dít cokoliv, my zde budeme vždy pro vás. Pandemie jednou skončí a třeba bude 
jedním z jejích velmi mála dobrých výsledků i mnohem větší podpora pravidelného pohybu v celé 
naší společnosti.

Přeji vám klidnou mysl a schopnost vidět, nalézat a chránit „dobré příběhy“ všude kolem nás.

Jana Havrdová
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2FISAF.CZ - ORGÁNY A KOMISE

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz
Ohradské nám. 1628/7a, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 60458054, DIČ: CZ 60458054
Bankovní spojení: 19 -1457870297/0100

Kancelář:
Prezidentka FISAF.cz:

Mgr. Jana Havrdová

Hlavní manažerka:
Jitka Literová

Manažerka vzdělávání:
Jana Hubačová

Office asistentka:
Denisa Sládková

Autorka projektu Děti na startu:
Jana Boučková

PR a komunikace s médii:
Zuzana Rybářová

www.fisaf.cz
www.ceskosehybe.cz
www.detinastartu.cz
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Výkonný výbor:
 Jana Havrdová - předseda VV a prezidentka FISAF.cz

Jitka Literová, Jana Hájková, Eva Fajfrlíková, Jitka Hofmannová, 
Jana Bízková, Jana Boučková, Dagmar Zitová 

Komise sportovně-technická:
Jana Hájková - předseda

Lucie Balharová, Klára Benešová, Veronika Buriš, Michaela Diviš, Josef Dvořák, 
Eva Fajfrlíková, Iva Farářová, Magdalena Husáková, Martin Pergl, 

Táňa Šotková, Hana Šulcová, Jana Zachariášová

Komise krajských vedoucích:
Eva Fajfrlíková - předseda

Balharová Lucie, Beranová Romana, Boučková Jana, Hofmannová Jitka, Šulcová Eva
Chalupníčková Iva, Svatošová Jana, Šťastná Nikola, Trhoňová Eva, Mádrová Michaela, 

Komise trenérů:
Jitka Hofmannová - předseda

Martina Wudyová, Klára Prošková, Barbora Ptáčková, Veronika Buriš, Michaela Diviš, 
Iva  Farářová, Vlaďka Barešová, Michaela Mádrová, Sylva Košacká a Lucie Balharová

Komise vzdělávání:
Jana Bízková - předseda

Jana Boučková, Jana Hájková, Jaroslav Vobr

Komise Česko se hýbe:
Jana Boučková - předseda

Klára Jandová, Jana Bízková, Eva Trhoňová, 
Lucie Ajchlerová, Jana Boučková

Komise kontrolní:
Dagmar Zitová - předseda

Vlaďka Koreňová, Lenka Vajsová

www.fisaf.cz
www.ceskosehybe.cz
www.detinastartu.cz
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3ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Soutěžní formy aerobiku:

Kluby: 89
Registrovaných členů: 2 750

Trenéři: 321
Závodníci: 2 658
Rozhodčí: 36 

Děti na startu 2020/2021: 

Kluby/školy: 83
Sportovišť: 163
 
Registrovaných sportovců: 4 163

 

FISAF má celkem 6 913 členů.
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4 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2020

 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2020 (v celých tisících Kč)

IČO

60458054

Číslo Hlavní Hospodářská Celkem

řádku

5 6 7
A. Náklady 1

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 7 456 511 7 967
A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3

A. III. Osobní náklady 4 2 951 175 3 126
A. IV. Daně a poplatky 5 186 12 198
A. V. Ostatní náklady 6 120 5 125
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7 35 1 36
A. VII. Poskytnuté příspěvky 8 40 0 40
A. VIII. Daň z příjmů 9 0 0 0

Náklady celkem 10 10 788 704 11 492

B. Výnosy 11

B. I. Provozní dotace 12 9 567 304 9 871
B. II. Přijaté příspěvky 13 1 449 0 1 449
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 894 431 1 325
B. IV. Ostatní výnosy 15 16 0 16
B. V. Tržby z prodeje majetku 16 0 0 0

Výnosy celkem 17 11 926 735 12 661

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 1 138 31 1 169
D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 1 138 31 1 169

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

18.5.2021 nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

spolek Sportovní činnosti

Maloobchod se sportovním vybavením

Mgr. Jana Havrdová

Činnosti

Označení TEXT

Český svaz aerobiku a 

fitness FISAF.cz
Ohradské nám. 1628/7a

155 00 Praha 5 - Stodůlky
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 ROZVAHA ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2020 (v celých tisících Kč)

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 72 436

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 400

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 125 125

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -53 -89

B. Krátkodobý majetek celkem 1 875 3 544

B. I. Zásoby celkem 44 462

B. II. Pohledávky celkem 240 570

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 507 2 462

B. IV. Jiná aktiva celkem 84 50

Aktiva celkem 1 947 3 980

3 4

A. Vlastní zdroje celkem 726 1883

A. I. Jmění celkem 12

A. II. Výsledek hospodaření celkem 714 1 883

B. Cizí zdroje celkem 1 221 2 097

B. I. Rezervy celkem

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 29 13

B. III. Krátkodobé závazky celkem 1 045 818

B. IV. Jiná pasiva celkem 147 1 266

Pasiva celkem 1 947 3 980

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

spolek Sportovní činnosti

Maloobchod se sportovním vybavením

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k posled. dni 

účetního období

číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k posled. dni 

účetního období

4

5

18.5.2021

60458054

IČO

b

Český svaz aerobiku a fitness 

FISAF.cz                                Ohradské 

náměstí 1628/7a                                

Praha 13 - Stodůlky                                

15500

c

AKTIVAOznačení

a

Součet A.I. až A.IV. 1

2

3

číslo 

řádku

Součet B.I. až B.IV. 6

7

8

9

10

Součet A. až B. 11

b c

PASIVAOznačení

a

Součet A.I. až A.II. 12

13

14

Součet B.I. až B.IV. 15

16

Součet A. až B. 20

17

18

19
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5 ZPRÁVY Z KOMISÍ

1. Složení komise
 Předseda: Eva Fajfrlíková
 Členové:  Balharová Lucie, Beranová Romana, Boučková Jana , Hofmannová Jitka, 
        Chalupníčková Iva, Svatošová Jana, Šťastná Nikola, Trhoňová Eva, Mádrová Michaela,    
        Šulcová Eva

2.  Jednání komise
 Termín 10.4. 2020, 26. 10. 2020 - skype meeting
 Aktuální problémy byly řešeny e-mailem.

3. Činnost komise vychází z článku C, bod VIII. Stanov Fisaf.cz
ź Komise KKV po zrušení jarní části sezóny ihned reagovala s vypracováním nového kalendáře  

září–prosinec 2020 s přidáním dalších závodů všech soutěží FISAF.cz. Byl přesunut termín MČR a 
vypsáno bylo MČR i pro soutěž ATS.

ź Dále komise navrhla a zkompletovala termínovou listinu všech soutěží FISAF.cz (soutěží SA, FT, 
ATS, SAMC, ČSH, ČMP) pro závodní sezónu 2021. 

ź Úzce spolupracovala s komisí trenérů a komisí STK a snažila se vyjít vstříc a zapracovat všechny 
návrhy na nadcházející soutěžní sezónu, tak aby podzim 2020 navazoval na sezónu 2021.

ź Závodní rok 2020 byl poznamenán pandemií covid-19. Komise a organizátoři soutěží se po 
všech stránkách jak organizační, tak i technické snažili reagovat na nařízení vlády a na možnosti 
organizovat soutěže. Na základě spolupráce s organizátory se v podzimní části soutěžní sezóny 
povedla organizace alespoň několika jednotlivých závodů I. - III. VT a závodů ČMP, ČSH, ATS a 
SAMC za přísných hygienických podmínek a dodržení všech nařízení vlády související s 
pandemií covid-19. 

ź Komise ve snaze zvýšit úroveň soutěží a zejména na soutěži SAMC, ČMP a ČSH navrhla změny 
pravidel, návrhy předala komisy STK. 

4. Úkoly
ź I nadále sledovat průběh jednotlivých závodů, zhodnotit úroveň závodů a na základě podnětů 

zlepšovat organizaci všech soutěží svazu. Oslovit další organizátory a tím zvyšovat atraktivitu 
soutěží. 

ź Dále pozorovat vývoj jednotlivých soutěží a popřípadě navrhovat drobné úpravy pravidel, které 
povedou k jejich stále vyšší úrovni. 

ź Zlepšit úroveň propagace FISAF.cz a soutěží FISAF.cz v jednotlivých krajích, zejména soutěží 
ČSH. Navázat větší spolupráci s orgány odborů sportu a AŠSK v jednotlivých krajích. 

Praha 20. 10. 2020
Zpracovala: Eva Fajfrlíková

KOMISE KRAJSKÝCH VEDOUCÍCH
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KOMISE TRENÉRŮ
1. Složení komise
 Předseda: Jitka Hofmannová
 Členové:  Martina Wudyová, Klára Prošková, Barbora Ptáčková, Veronika Buriš, Michaela Diviš, 
        Iva  Farářová, Vlaďka Barešová, Michaela Mádrová, Sylva Košacká a Lucie Balharová
2. Jednání komise
 Termíny: 19. 2. 2020, 22. 4. 2020, 28. 10. 2020
 Všechna jednání proběhla formou Skype a přes email (důvod Covid – 19).

3. Činnost komise vychází z článku VI. Stanov Fisaf.cz
 Komise trenérů se aktivně podílela ve spolupráci s KKV na plánování všech soutěžních termínů:
 ČSH, ČMP, ATS, SAMC a všech výkonnostních tříd.
 KT navrhovala STK:
 1) Závodníci ve 3.VT v kat. 6 – 7 let přesunout na závody ČMP
 2) Zrušit pro kat. 8 – 10 let v 1. VT. titl. MČR a snažit se usilovat o pohár MČR. 
  Společně s naší komisí  tento návrh podpořila také KKV.
 3) KT se podílela na návrhu a výběru repre oblečení. Pro závodníky Fisaf.cz
 4) KT navrhla na podnět KKV STK úpravu pravidel pouze pro ČMP v kat. 
  Fitness Step ohledně přenášení stepů jinou osobou v případě, když bude chybět jeden závodník.
 5) KT navrhla STK na podnět KKV o úpravu věk kat. SAMC rozdělit na 17 – 25 let a 26 a více let.
 KT zhodnotila:
 1) Závody, které proběhly ve sportovních halách v jarní a podzimní sezoně, byly plně vyhovující 
 a nebyl žádný problém, který by narušil harmonogram soutěže. 
 Ceny a medaile ze strany organizátorů, Fisaf.cz odpovídaly kvalitě.
 Přísná hygienická pravidla ze stran organizátorů, rodičů, trenérů a závodníků se výjimečně 
 dodržovala.
 2) KT zhodnotila velmi dobrou spolupráci s VV, STK, KKV a kanceláří Fisaf.cz 
 KT doporučuje:
 1) Pro rok 2020 nevyhodnocovat Top Ten (podmínky nejsou stejné pro všechny kluby).
 2) Udržovat pořádek na všech závodech pořádaných Fisaf.cz 
 3) Respektovat rozhodnutí rozhodčích
 4) Udržovat rodiče v sektoru pro diváky
 5) Respektovat a udržovat pořádek na halách
                       
4. Úkoly vyplývající z Valné hromady FISAF v roce 2019
 Všechny úkoly byly splněny a komise pracovala aktivně a konstruktivně ve spolupráci KKV.

5. Plán pro rok 2021
 Plán pro rok 2021 aby komise pracovala ve stejném složení, protože se osvědčila i v těžké době 
 Covidu – 19.                                                         

Praha 23. 9. 2020
Zpracovala: Jitka Hofmannová
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1. Složení komise
 Předseda:  Jana Hájková
 Členové:  Lucie Balharová, Klára Benešová, Veronika Buriš, Michaela Diviš, Josef Dvořák, 
       Eva Fajfrlíková, Iva Farářová, Magdalena Husáková, Martin Pergl, Táňa Šotková, 
              Hana Šulcová, Jana Zachariášová

2. Jednání komise
 Termíny: Vzhledem ke koronavirové situaci, která způsobila kolaps jarní závodní sezóny, 
 zasedání komise se neuskutečnilo. Aktuální problémy byly řešeny mailem. 
 Podzimní setkání proběhne 9. 11. 2020 on-line formou.

3. Činnost komise vychází z článku VI. Stanov Fisaf.cz
ź Komise připravuje změny pravidel ve sportovním aerobiku a fitness dle avizovaných změn na  

mezinárodním poli. Změny se týkají všech věkových kategorií a výkonnostních tříd, tzn. jednotlivých 
pravidel a Soutěžního řádu. Poslední změny byly zaslány trenérům jako „Zpráva pro trenéry“ ze 
zasedání STK dne 14. 11. 2019. Další Zpráva pro trenéry se předpokládá ze zasedání STK 9. 11. 2020.

ź Doškolení rozhodčích proběhlo 4. 1. 2020 se zaměřením na hodnocení skill. Vzhledem k tomu, že v 
jarním období neproběhly žádné závody a podzimní soutěže byly limitovány počtem účastníků, 
neuskutečnil se žádný stínový panel.

5. Plán pro rok 2020
 Doškolení rozhodčích proběhne 9. 1. 2021 se zaměřením na změny mezinárodních pravidel,
 platných od roku 2021 a jejich dopadem na pravidla nižších věkových a výkonnostních kategorií. 
 Termín školení nových rozhodčích je plánován na 16. – 17. 1. 2021. 

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE

Praha 20. 10. 2020
Zpracovala: Jana Hájková
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1. Složení komise
 Členové komise: Lucie Ajchlerová, Jana Bízková, Klára Jandová, Eva Trhoňová

2. Jednání komise
 Komise se pravidelně nescházela, vše bylo řešeno korespondenčně, nebo telefonicky.

3. Činnost komise
ź  Česko se hýbe - postupová kola a celorepublikové finále, propagace zdravého životního stylu 
 a činnosti svazu jako celku. Soutěže ČMP, SAMC, ATS.
ź Děti  na startu - zajišťování školení, otevírání středisek, propagace, reklama
ź Hry všestrannosti DNS, Sport-mánie
 
 Děti na startu
 18. - 19. 1. 2020  Praha Petřiny 2 denní školení
 15.  2. 2020   Praha Klánovice - Inspirativní školení
 7.  3.  2020   školení na Klíč Debř - Mladá Boleslav
 30. - 31.  5.  2020  Semily 2 denní školení
 13.  6.  2020   školení na Klíč - Ústí nad Labem 
 20.  - 21. 6.  2020  Olomouc 2 denní školení
 28.  8.  2020   Praha Petřiny - Inspirativní školení
 29. -  30.  8.  2020  Praha Petřiny 2 denní školení
 31.  8.  2020   školení na Klíč - Žacléř
 
Další činnost: informace, návrhy, doporučení 
ź Od ledna 2020 soutěže SAMC, ČSH, ČMP, ATS  v jeden soutěžní den, počítačové zpracování přihlášek, 

výsledků, fakturace
ź Návrh na drobné úpravy pravidel, které mohou oslovit potencionální zájemce o naše soutěže v 

oblasti ATS, doporučení postupu z ČMP do III.VT, rozšíření SAMC o kategorii step, tanec. 
ź 27.3. 2020 Hry všestrannosti   DNS  - přesunuto COVID 19
ź Konference „ZDRAVÉ ČESKO“ přesunuto
ź Prezentace pro projektu Děti na startu+klub a spolupráce s MŠ, ZŠ, ŠD Zpracován oline manuál 

pro střediska DNS, která chtějí zůstat v kontaktu s dětmi
ź Srpen prezentace na akcích charitativního charakteru Mystery Run 2020, Dlouhá louka - Krušné hory 
ź Příprava online školení DNS - prezentace atd. a vzdělávací programy, Inspirativní dny. 
ź  Připraveny propagační materiály ČSH FISAF.cz 
ź Propagace a podpora činnosti: Hry všestrannosti DNS - tři věkové kategorie,  Sportmánie- nadstavba 

aktivit pro děti od 10-15 let. 
ź Přerušeno Covid 19, připravujeme pro rok 2021.
ź Deníčky pro DNS - nově tiskárna Kladno

KOMISE ČESKO SE HÝBE
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Praha 29. 9. 2020
Zpracovala: Jana Boučková
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1. Složení komise
 Předseda:  Mgr. Jana Bízková
 Členové: Jana Boučková, PaedDr. Jana Hájková, DiS,  Ing. Jaroslav Vobr

2. Jednání komise
 Komise se pravidelně nescházela z důvodu epidemiologické situace v ČR, vše však všichni členové 
 konzultovali on-line - pomocí aplikací Webex, WhatsUp a přes emailovou komunikaci.

3. Činnosti komise vychází z článku VII. Stanov FISAF.cz
ź Během jarních měsíců byla sestavena nová Komise vzdělávání – z původních členů zůstala pouze 

Jana Boučková, jinak se komise zcela sestavila z nových členů.   
ź Členové do komise byli nominováni s myšlenkou, zda budou moci aktivně pro komisi pracovat. Hned 

na úvodním jednání si členové rozdělili kompetence: Jaroslav Vobr a Jana Boučková - orientace v 
požadavcích veřejnosti, Jana Bízková + Jana. Boučková – specializace na oblast školství, děti a 
mládeže. Jana Hájková – garant a odborný poradce kurzů, Ivana Veselá – oblast propagace a 
marketingu, Jana Hubačová – komunikace s klienty a realizace kurzů, správa FB stránky a 
Instagramu. 

ź Jarní měsíce omezily organizaci našich vzdělávacích akcí, část byla přesunuta na letní měsíce a 
vzhledem k možnostem realizována. Problémem byla nejen epidemická situace, ale také menší 
zájem veřejnosti. Komise vzhledem k situaci také shledává velký potenciál v budoucnosti online 
kurzů a snaží se zaměřit i tímto směrem.

ź V době pandemie jsme se soustředili na možnosti další propagace kurzů – oslovení fitness center, 
DDM a Dětských domovů. Umisťovali jsme informace pro veřejnost a potenciální zájemce o kurzy, 
jak škola funguje v této době, co připravuje a chystá. Novinky pro rok 2021 – příprava odpoledních 
kurzů pro pedagogické pracovníky a soustředění se na zdravotní workshopy – jóga, pilates, apod. 
Jaroslav Vobr zprovoznil Portál FISAF.cz, portál kam byly umístěny materiály ke studiu pro naše 
klienty – skripta a další podpora např. v podobě zkušebních testů před zkouškami, apod. 

ź V létě jsme se také rozhodli obnovit rekvalifikační kurz Instruktor jógy a navázat na přerušenou 
tradici. Vzhledem k pandemii se první podzimní rekvalifikace neotevřela a musely být zrušeny další 
rekvalifikace, které jsme přesunuli na rok 2021. 

ź Jana Hubačová komunikovala s MŠMT kolik hodin v rámci kurzů FISAF můžeme převést do online 
podoby. Praxe a zkoušky podle pravidel MŠMT musí proběhnout vždy prezenčně. Byla podána 
žádost na MŠMT ČR, aby část našich kurzů mohla být vedena distanční formou. Tato záležitost je stále 
v procesu. 

ź Komise řešila i vstupní investice on – line kurzů, uvědomuje si, že budou nemalé, ale hotový kurz se 
může prodat několikrát, stále vylepšovat, na druhou stranu se ušetří na nájemném učeben a 
tělocvičen, tisku.

KOMISE VZDĚLÁVÁNÍ

Praha 14. 10. 2020
Zpracovala: Jana Bízková
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Praha 14. 10. 2020
Zpracovala: Jana Bízková

ź Aktivně komise spolupracuje s agenturou AmazeMedia na propagaci vzdělávacích kurzů, 
propagujeme naše kurzy na FB profilu Škola fitness profesionálů FISAF.cz a jiných FB skupinách 
(Učitelé +, Náměty a inspirace pro 1. – 5. třídu, atd…) a rozesíláme informační hromadné emaily s 
informacemi o naší škole. 

ź V roce 2020 bylo zorganizováno pouze 16 kurzů, kterými prošlo cca 110 klientů. 
ź Vystavili jsme 17 osvědčení o rekvalifikaci Instruktor jógy, 8 instruktor dětí, 15 Trenér sport. aerobiku, 

1 Instruktor zdrav. tělesné výchovy. 
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KONTROLNÍ KOMISE

1. Složení komise
 Předseda: Dagmar Zitová
 Členové:  Vlaďka Koreňová, Lenka Vajsová 

2. Jednání komise
 Termíny: 31. 8. 2020, korespondenčně květen, září 2020 

3. Činnosti komise vychází z článku X. Stanov FISAF.cz
 Kontrolní komise provádí revize hospodaření VV FISAF.cz; za tím účelem spolupracuje  
      s odborníky a odbornými institucemi, zejména provádějícími audit hospodaření;
      Kontroluje plnění usnesení přijatých Valnou hromadou FISAF.cz;
       Kontrolní komise postupuje svá průběžná zjištění podle čl. 1 výkonnému výboru 
       FISAF.cz, který je povinen se jimi zabývat.

Obecná činnost komise
Komise průběžně kontrolovala účetní a finanční operace, stav hospodaření s finančními prostředky, 
právy a majetkem FISAF.cz. 
Komise doporučila upřesňovat rozpočet ihned po zjištění výše dotací MŠMT, sponzorů a z dalších zdrojů 
financování svazu. 
 Komplexně kontrolovala činnost FISAF.cz včetně správnosti, funkčnosti a aktuálnosti základních 
dokumentů FISAF.cz. Upozornění na platnost dokumentů uvedených na webových stránkách FISAF.cz. 
Kontrolovala činnost Výkonného výboru FISAF.cz a odborných komisí FISAF.cz.
Průběžně v roce 2020 podávala zprávy Výkonnému výboru FISAF.cz a v případě zjištěných nedostatků 
navrhovala jejich řešení.

Konkrétní činnost komise
Kontrola vyúčtování závodů v prvním pololetí. Závody byly ziskové. (26. 1. 2020 v Českých Budějovicích 
s výsledkem: zisk 23.636,- Kč, závodu konaného 22. 2. 2020 v Plzni s výsledkem: zisk 5.048,50 Kč. 
Kontrola rozpočtů plánovaných závodů.
Rozpočty nebyly od některých organizátorů k 31. 8. 2020 předloženy viz. Smlouva s organizátorem. 

Čl. V Ekonomické zajištění akce
Financování soutěží proběhne ve vzájemné spolupráci obou smluvních stran v souladu se schváleným 
detailním rozpočtem, který Organizátor předloží FISAF.cz nejpozději 45 dní před konáním akce.
      13. 9. 2020 SAMC, ČSH, ČMP, ATS Poděbrady NENÍ ROZPOČET
      19. - 20. 9. 2020 II. a III. VT Pardubice NENÍ ROZPOČET
      26. 9. 2020 SAMC, ČPM, ČSH, ATS Železný Brod ROZPOČET PŘEDLOŽEN
      26. – 27. 9. 2020 I. VT Plzeň NENÍ ROZPOČET
      3. - 4. 10. 2020 I. VT Kladno NENÍ ROZPOČET
      4. 10. 2020 SAMC, ČMP, ČSH, ATS Semily ROZPOČET PŘEDLOŽEN
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      9. 10. 2020 SAMC, ČSH, ČMP, ATS Louny NENÍ ROZPOČET
     10. - 11. 10. 2020 II. A III. VT Louny NENÍ ROZPOČET
     21. - 22. 11. 2020 II. A III. VT Praha ROZPOČET PŘEDLOŽEN

Rozpočet je požadován tak aby byly jasné předpokládané náklady a v případě vyšších částek kancelář 
FISAF situaci řešila. 
Formuláře s rozpočty měly označení jako vyúčtování. Formulář vyúčtování vyhovuje potřebám 
kanceláře FISAF.cz, ale neposkytuje srovnání rozpočtu s vyúčtováním. Není uvedeno, o jaký závod se 
jedná. 
Nadále tedy trvá doporučení KK z roku 2019: Organizátor je povinen dodat rozpočet závodu a tento 
dodržet!
Komise doporučuje vypracovat koncepci vzdělávání (způsob, obsah, předpokládané náklady a příjmy). 
Při kontrole přijatých faktur upozornila na povinnost vyplnění: předmětu činnosti (název akce, termín 
konání), počtu hodin/jednotek, cenu za jednotku, nebo na základě konkrétní objednávky. U odměn 
organizátorů doplnit, že se jedná o odměnu na základě Smlouvy FISAF s organizátorem. 
Komise doporučila na základě celkové strategie FISAF.cz zahrnout do Top ten hodnocení registrovanou 
členskou základnu jednotlivých klubů, (podpora středisek DNS, Česko se hýbe) a navýšit body za soutěž 
cílové skupiny závodníků tj. seniorů I. VT.
Komise doporučila vyhodnocovat zpětné zprávy hlavních rozhodčích a ředitelů závodů. Zprávy by měly 
mít jednotnou úpravu (požadovaný obsah) a stanovit kdo je vyhodnotí (KKV?, STK?).
Kontrolní komise žádá o zasílání zápisů z jednání komisí (předsedové komisí), jako podkladu pro svoji 
činnost.
Kontrolní komise zaslala návrh na aktualizaci organizačního řádu s konkrétními doporučeními úprav. 
Komise zkontrolovala aktuálnost dokumentů uvedených na stránkách www.fisaf.cz.
Komise doporučila upravit počty členů komisí na aktivní členy (zejména STK, trenéři).

  4. Úkoly vyplývající z Valné hromady FISAF v roce 2019  
 Z jednání nevyplynuly žádné úkoly pro činnost kontrolní komise.

Praha 19. 9. 2020
Zpracovala: Dagmar Zitová
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6 ME A MS 2020

Mistrovství Evropy a Mistrovstí světa bylo z důvodu pandemie Covid - 19 v roce 2020 zrušeno.
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7IS FISAF

INFORMAČNÍ SYSTÉM FISAF - WWW.ISFISAF.CZ

V roce 2020 došlo k analýze požadovaného systému a k zahájení vývoje nového registračního 
systému, pro evidenci členské základny FISAF.cz.

Výhody pro  FISAF
ź vždy aktuální databáze členů
ź nebude nutné přeposílat klubovky
ź registrace online
ź nebude nutné vystavovat potvrzení o registraci

Registrovaný klub
ź vždy aktuální databáze registrovaných členů
ź generování potvrzení o registraci
ź  generování exportu pro NSA
ź  prodlužování registrace členů a sledování jejího stavu
ź  přehled historie klubu a jeho členů (registrace, přestupy, hostování)
ź  automatické ověření RČ – ohlídání duplicit, přestupů, hostování
ź  automatické hostování trenérů ve více klubech
ź  možnost oprav u svých členů

Výše uvedené funkce budou spuštěny a otestovány do 31. 12. 2020, aby od 1. 1. 2021 mohla přes 
IS FISAF proběhnout registrace nových členů FISAF na soutěžní rok 2021. 

Plány na rok 2021
ź rozšíření aplikace o děti na startu
ź odladění nedostatků
ź aktualizace a pročištění databází
ź přidání kalendáře, fakturace, automatizace žádostí, automatické vystavování smluv a licencí

Praha 19. 9. 2020
Zpracovala: Denisa Sládková
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