
Zápis z Valné hromady České foosballové organizace, z.s.,  

sídlem Podnikatelská 558, areál výzkumných ústavů, 19011 Praha 9 - Běchovice 

 

Dne 9.9.2022 od 18:00 hod. proběhla Valná hromada spolku Česká foosballová organizace 

(dále jen „spolek“) v Restauraci Stromovka, Benátky 275, 440 01 Louny. Valná hromada (dále 

také „VH“) byla svolána dne 8.8.2022 svolavatelem Radkem Drdou, prezidentem spolku. Nad 

rámec osobní účasti bylo nabídnuto účastnit se VH prostřednictvím Microsoft Teams, tuto 

nabídku nikdo nevyužil. Svolání Valné hromady proběhlo formou zveřejnění na oficiálním 

webu spolku www.cfo.cz a facebookovém profilu čfo. Valné hromady se zúčastnily osoby 

(členové spolku) uvedené na připojené listině osob, které mají i nemají právo hlasovat na VH. 

Právo hlasovat na VH mělo 5 osob: 

Hlasy členů Výkonného výboru – 4 

Hlas Prezidenta, člena Výkonného výboru – 1 

 

Průběh VH: 

 

1)  

Přítomní byli prezidentem spolku (svolavatelem) zapsáni do příslušné listiny osob. Listina osob 

majících oprávnění hlasovat tvoří přílohu 1 tohoto zápisu. S ohledem na nízkou účast 

v okamžiku zahájení VH, rozhodl prezident spolku, že VH bude dále pokračovat po 10 

minutové čekací lhůtě. 

 

Svolavatel, prezident spolku Radek Drda, 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 

(skrutátor), Karolínu Plasgurovou Holou.  

 

Předsedající nechal hlasovat o tomto návrhu. 

 

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

 

Karolína Plasgurová Holá byla jednohlasně schválena jako osoba počítající hlasy při 

hlasování na VH. 



2)  

Předsedající představil body programu VH. 

Program VH: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení činnosti ČFO za období 2021– 2022, včetně hospodaření spolku 

3. Představení průběžného plnění strategie ČFO pro období 2020 – 2022  

4. Představení strategie pro období 2023 

5. Návrh rozpočtu 2023 

6. Změna stanov – zejména Článek 1., 5., 8. a 9. 

7. Diskuse 

8. Ukončení 

 

Předsedající nechal hlasovat o tomto návrhu. 

 

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

 

3) 

Hodnocení činnosti ČFO za období 2021– 2022, včetně hospodaření spolku 

Petr Plasgura podrobně rozebral jednotlivé body, včetně hospodaření: 

1. Reprezentační soustředění 

2. Spuštění webu 

3. Nominační turnaj 

4. Reprezentační dresy 

5. World cup 2022 

6. Spolupráce s ITSF 

7. Celoroční boj s NSA 

 

4)  

Představení průběžného plnění strategie ČFO pro období 2020 – 2022 

Petr Plasgura představil průběžné plnění strategie ČFO pro období 2020 – 2022 a její změny s 

ohledem na pandemii onemocnění COVID-19. 

Vyjádření k plnění strategie defacto doplnilo bod 3). 



5)  

Představení strategie pro období 2023 

1. Zakládání Oblastních organizací a sportovních klubů 

2. Vytvoření hráčských licencí 

3. Reprezentace – volba širší reprezentace na celou sezónu 

4. Žebříčky – opětovné založení žebříčků 

5. Rozhodčí a trenéři – školení 

 

6)  

Představení návrhu rozpočtu na rok 2023, který se bude odvíjet od získání dotace od Národní 

sportovní agentury. 

 

7) 

Změna stanov dle přílohy 2 

1. Změna čl 1.: Změna názvu na „Česká Foosballová Organizace“ a anglický ekvivalent 

„Czech Foosball Organisation“ 

2. Změna v článku 5.: 

- Pro založení/ zrušení pobočného spolku postačí rozhodnutí 3 členů 

spolku/pobočného spolku.  

- Název pobočného musí obsahovat „ … (název pobočného spolku, který musí 

obsahovat název oblasti, ve které působí) oblastní organizace ČFO“.  

- V odstavci Výbor OO zejména v písm. c) se ruší dovětek „nebo jiných orgánů 

spolku“. 

3. Změna v článku 8.: 

- Ruší se slovo „alespoň“ v odst. 4. 

- Ruší se:   Člen právnická osoba má na VH : 

dva hlasy v případě, že má 101 až 300 členů,  

tři hlasy v případě, že má 301 a více členů. 

- Doplňuje se text: „O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho 

ohlášení, a to včetně stanov spolku, lze rozhodnout za účasti alespoň 6 přítomných 

oprávněných na VH hlasovat a to se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných 

oprávněných o ní hlasovat.“. 

4.  Změna v článku 12.: 2. odstavec nově zní: „Původní verze stanov byla schválena 

ustavující VH dne 28. 10. 1998 a nabyla účinnosti okamžikem schválení. Následující 

verze stanov byla schválena VH dne 24.6.2009 a nabyla účinnosti okamžikem schválení. 

Následující verze stanov byla schválena VH dne 29.10.2019 a nabyla účinnosti dnem 

zápisu do spolkového rejstříku. Předchozí verze stanov byla schválena VH dne 9.9.2020 

a nabyla účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.“. 



 

Předsedající nechal hlasovat o tomto návrhu. 

 

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

 

Změna stanov byla jednohlasně schválena. 

 

8) 

Předsedající vyzval členy spolku k předložení témat k diskusi. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

 

9)  

Předsedající poděkoval všem za účast a příspěvky a nechal hlasovat o tom, že podáním návrhu 

na zápis provedených změn do spolkového rejstříku bude pověřena Karolína Plasgurová Holá. 

 

Předsedající nechal hlasovat o tomto návrhu. 

 

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

 

Podáním návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku byla jednohlasně pověřena Karolína 

Plasgurová Holá. 

 

V Lounech dne 9.9.2022 

 

                      

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

Zápis pořídil: Karolína Plasgurová Holá    Ověřil: Petr Plasgura 


