
Zápis z Valné hromady České foosballové organizace 

 

 

Dne 29.10.2019 od 18:30 hod. proběhla Valná hromada spolku Česká foosballová 

organizace (dále jen „spolek“). Valná hromada (dále jen „VH“) byla svolána dne 

27.9.2019 svolavatelem Jakubem Čmikem, na adresu Hotel Ilf, Budějovická 15, 

Praha, formou zveřejnění na oficiálním webu spolku www.cfo.cz a zúčastnily se jí 

osoby uvedené na připojené listině delegátů s celkovým počtem hlasů 24: 

Hlasy delegátů z řad týmů působících v rámci sdružení - 5 

Hlasy delegátů na základě nominačních listin - 15 

Hlasy členů Výkonného výboru - 3 

Hlas Prezidenta - 1 

 

Na program VH byly zařazeny tyto body: 

1. Slovo svolavatele, volba mandátové komise 

2. Hlasování o pořízení záznamu a vyhotovení zápisu z VH 

3. Schválení programu VH 

4. Schválení nových stanov spolku 

5. Volba prezidenta spolku 

6. Volba členů Výkonného výboru spolku 

7. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku a dalších změn do 

spolkového rejstříku 

 

Ad 1) 

Přítomní, kteří se dostavili na VH, se zapsali do listiny delegátů a podepsali 

k údaji o svém jménu, bydlišti, telefonu nebo mailu a specifikovali, koho jako delegáti 

zastupují. Listina delegátů tvoří přílohu tohoto zápisu. 

S ohledem na nesplnění podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny všech 

delegátů spolku, aby byla VH usnášeníschopná, přítomní vyčkali dle podmínek 

stanov 20 minut a následně se tak VH stala usnášeníschopnou za stávajícího počtu 

přítomných. 

Svolavatel Jakub Čmiko, který se ujal vedení VH jako předsedající, sdělil VH 

počet přítomných delegátů a počet jednotlivých hlasů. Předsedající navrhnul zvolit 

mandátovou komisi, do níž se přihlásili Petr Plasgura a Josef Souček.  

Předsedající nechal hlasovat o navrženém složení mandátové komise. 

 

Volba - PRO: 24, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Členy mandátové komise se jednohlasně stali Petr Plasgura a Josef Souček. 

 

Ad 2)  

Předsedající sdělil přítomným, že průběh a hlasování na VH bude nahráváno 

a na základě této nahrávky a zjednodušeného písemného záznamu z VH pořízeného 

Janem Bazikou bude pořízen řádný zápis z VH Karolínou Plasgurovou Holou. Zápis 



bude do 7 dnů ode dne pořádání VH zveřejněn na webu www.cfo.cz a bude možné 

proti němu vznášet případné námitky do 7 dní od jeho zveřejnění. Po uplynutí této 

lhůty bude zápis z VH považován za konečný a sdělení a rozhodnutí v něm za 

neměnné. 

Předsedající nechal o tomto bodu hlasovat. 

 

Volba - PRO: 24, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Bod programu týkající se vyhotovení zápisu byl jednohlasně schválen. 

 

Ad 3)  

Předsedající představil body programu VH (viz výše) a nechal o něm hlasovat. 

 

Volba - PRO: 24, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Program VH byl jednohlasně schválen. 

 

Ad 4) 

Předsedající přítomné seznámil s důvody nutnosti schválit nové stanovy. 

Zejména: 

- stanovy musí mít charakter, který odpovídá tomu, že spolek je národním 

svazem pro foosballový sport, 

- hlasovací právo na VH musí mít členové právnické osoby, tedy sportovní 

kluby, spolky se samostatnou právní subjektivitou. Počet hlasů na VH se 

bude odvíjet od počtu členů člena právnické osoby, 

- rozšíření počtu členů Výkonného výboru na 6, aby bylo zajištěno, že členy 

Výkonného výboru budou zástupci sportovních klubů, kteří mají zásadní 

vliv na foosball v České republice. 

 

Přítomní se seznámili s celým obsahem nových stanov, které jsou přílohou 

tohoto zápisu, a předsedající nechal o nových stanovách hlasovat. 

 

Volba - PRO: 24, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

NOVÉ STANOVY BYLY SCHVÁLENY JEDNOHLASNĚ. 

 

Ad 5) 6) 

Předsedající představil jako kandidáta na Prezidenta spolku Libora Hronka. 

Následovala diskuze, ve které se přítomní bavili o přínosu Libora Hronka pro 

foosballový sport. V jeho prospěch hovoří zejména rozsáhlé zkušenosti na pozici 

vrcholového managera v automobilovém průmyslu a jeho chuť předat dalším členům 

spolku své rozsáhlé zkušenosti. 

 Po široké diskuzi, do níž se zapojila většina přítomných, nechal předsedající 

na základě výsledku diskuze hlasovat o kandidátovi na Prezidenta spolku Liboru 

http://www.cfo.cz/


Hronkovi společně s členy Výkonného výboru ve složení: Petr Plasgura, Radek Drda, 

Tomáš Džurdženík, Jakub Čmiko, Jan Bazika, Matěj Volek. 

 

Volba - PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 3 

 

Většinou přítomných bylo schváleno, že: 

Prezidentem spolku je Libor Hronek. 

Členy Výkonného výboru jsou Petr Plasgura, Radek Drda, Tomáš Džurdženík, 

Jakub Čmiko, Jan Bazika, Matěj Volek. 

 

Ad 7)  

 Předsedající nechal hlasovat o tom, že podáním návrhu na zápis spolku a 

provedených změn do spolkového rejstříku bude pověřen Petr Plasgura. 

 

Volba - PRO: 24, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Podáním návrhu na zápis spolku a provedených změn do spolkového rejstříku 

byl jednohlasně pověřen Petr Plasgura. 

 

 

 

 

V Praze dne 29.10.2019 

 

 

 

………………………….…………………..                     ……………………………….. 

Zápis pořídila: Karolína Plasgurová Holá   Ověřil: Petr Plasgura 


