
Zápis z Valné hromady České foosballové organizace 

ze dne 9.9.2020 v Rožnově pod Radhoštěm 
 

 

Dne 9.9.2020 od 14:30 hod. proběhla Valná hromada spolku Česká foosballová organizace 

(dále jen „spolek“). Valná hromada (dále jen „VH“) byla svolána dne 9.8.2020 svolavatelem 

Liborem Hronkem, prezidentem spolku, na adresu Společenský dům, Palackého 487, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm, formou zveřejnění na oficiálním webu spolku www.cfo.cz a 

facebookovém profilu čfo a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině osob, které 

mají právo hlasovat na VH spolku s celkovým počtem hlasů 7: 

Hlasy členů Výkonného výboru – 6 

Hlas Prezidenta – 1 

 

Od hlasování o odvolání, viz. bod 3 tohoto zápisu, mají hlasovací právo: 

Hlasy členů Výkonného výboru – 5 

Hlas Prezidenta – 1 

 

Průběh VH: 

 

1)  

Přítomní, kteří se dostavili na VH, se zapsali do listiny osob majících oprávnění 

hlasovat a podepsali se k údaji o svém jménu, bydlišti, telefonu nebo mailu a specifikovali, 

z jaké pozice jsou oprávněni hlasovat. Listina osob majících oprávnění hlasovat tvoří přílohu 

1 tohoto zápisu. 

Svolavatel, prezident spolku Libor Hronek, který se ujal vedení VH jako předsedající, 

sdělil VH počet osob majících hlasovací právo na VH a počet jednotlivých hlasů. Předsedající 

navrhnul zvolit za osobu, která bude odpovídat za počítání hlasů při jednotlivých hlasováních 

a za mediaci v průběhu konání, Petra Plasguru.  

Předsedající nechal hlasovat o tomto návrhu. 

 

Volba - PRO:   7 , PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Petr Plasgura byl jednohlasně schválen jako mediátor a osoba počítající hlasy při hlasování 

na VH. 

 

2)  

 

Předsedající představil body programu VH a nechal o něm hlasovat. 

Odsouhlasení programu: 

1. Hodnocení činnosti výkonných orgánů ČFO za období 11/2019 - 8/2020  



2. Představení strategie ČFO na následující období 2020 - 2022 
3. Návrh rozpočtu 2020 - 2021 

 

Volba - PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Program VH byl jednohlasně schválen. 

 

3)  

 

Předsedající zhodnotil činnost jednotlivých členů výkonného výboru ČFO (dále též „VV) 

za období 11/2019 – 8/2020 

Z předneseného hodnocení vyplynulo, že aktuální složení výkonného výboru je neefektivní a 

musí dojít ke změně statutárních a výkonných orgánů nejen v rámci jeho složení, ale také 

v rámci celkové koncepce orgánů dle stanov. 

Předsedající proto navrhnul odvolání člena VV – Matěje Volka 

 

Volba - PRO: 4, PROTI: 2, ZDRŽELI SE: 1 

 

Matěj Volek byl odvolán z postu člena VV s okamžitou platností. 

 

Nový počet osob oprávněných hlasovat na VH: 6 (Matěj Volek byl odvolán.) 

 

Procesní hlasování: VH odhlasovala 10 minutovou pauzu. 

Volba - PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

 

S ohledem na výsledek hlasování pověřil předsedající Petra Plasguru představením nové 

koncepce stanov. 

 

4)  

Petr Plasgura přítomné seznámil s důvody nutnosti schválit nové stanovy. Zejména: 

- Nové sídlo 

- Hlasovací právo na VH budou mít členové právnické osoby po 2 letech členství ve 

spolku a dojde ke změně přepočtu hlasů na VH na základě počtu členů člena 

právnické osoby 

- změna VV na 6 členný, včetně prezidenta. VV i prezident jsou statutárními a 

výkonnými orgány spolku. 

 

Přítomní dostali 15 minut na seznámení se se stanovami, které jsou přílohou 2 tohoto 

zápisu. 



Procesní hlasování: VH odmítla volbou - PRO: 2, PROTI: 3, ZDRŽELI SE: 1 - zařadit připomínku 

Jana Baziky do zápisu z VH. 

 

Volba (dle stanov spolku musí se zněním nových stanov vyslovit souhlas minimálně 2/3 

většina přítomných osob majících právo hlasovat na VH) –  

PRO: 4, PROTI: 2, ZDRŽELI SE: 0 

 

NOVÉ STANOVY BYLY SCHVÁLENY 2/3 většinou osob oprávněných hlasovat na VH spolku. 

 

5) 

VH s ohledem na schválení nových stanov navrhla následující složení Výkonného 

výboru, včetně pozice prezidenta: 

 

Členové VV: Radek Drda, Petr Plasgura, Tomáš Džurdženík, Jakub Čmiko, Jan Bazika, Libor 

Hronek. 

 

Volba - PRO: 4, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 1 

 

Prezident (z řad členů VV): Radek Drda 

 

Volba - PRO: 5, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 0 

 

Většinou přítomných bylo schváleno, že: 

 

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

Jan Bazika, Libor Hronek. 

 

Prezidentem spolku, který je členem VV, je Radek Drda. 

 

 

6) 

Prezident spolku, Libor Hronek, dostal od VH oprávnění podepisovat DPP bez 

omezení částky a zároveň je oprávněn podepisovat dokumenty potřebné pro tvorbu webu 

a rozhodovat o proplacení částek na tvorbu webu do celkové výše 100.000 Kč, a to po 

dobu, než nabude účinnost nových stanov a s tím i nových statutárních a výkonných 

orgánů, tj. do doby, než mu vyprší mandát. 

 

Volba - PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

7) Petr Plasgura představil strategii činnosti spolku dle přílohy 3. 

 



8) Hospodaření 

Jan Bazika představil rámcové požadavky na financování nového webu spolku a loga 

dle obdržených nabídek od jednotlivých subjektů, které byly poptány. 

Radek Drda představil nabídky na počítač pro potřeby spolku a překlad pravidel ITSF 

do češtiny. 

Tomáš Džurdženík představil požadavek na financování pořádání náborů a kroužků 

stolního fotbalu v oblasti severních Čech. 

Matěj Volek představil požadavek na finanční zajištění materiálů pro prezentaci. 

Petr Plasgura představil požadavek na finanční zajištění vedení účetnictví. 

 

Nakládáním s finančními prostředky spolku pro následující období byl pověřen VV. 

Volba - PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

9) Předsedající nechal hlasovat o tom, že podáním návrhu na zápis provedených změn do 

spolkového rejstříku bude pověřen Petr Plasgura. 

 

Volba - PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Podáním návrhu na zápis spolku a provedených změn do spolkového rejstříku byl 

jednohlasně pověřen Petr Plasgura. 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 9.9.2020 

 

 

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

Zápis pořídila: Karolína Plasgurová Holá   Ověřil: Petr Plasgura 


