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

ze dne 9.9.2021,  

konané s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci 

dálkově prostřednictvím Microsoft Teams 
 

 

Dne 9.9.2021 od 18:00 hod. proběhla Valná hromada spolku Česká foosballová organizace 

(dále jen „spolek“) a to s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci dálkově 

prostřednictvím Microsoft Teams. Valná hromada (dále také „VH“) byla svolána dne 9.8.2021 

svolavatelem Radkem Drdou, prezidentem spolku, s nabídkou pozvánky pro vytvořenou 

událost Valnou hromadu spolku přes Microsoft Teams pro členy spolku. 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. Účast na VH byla 

v odůvodněných případech umožněna i nečlenům spolku, kteří byli označeni za hosty a měli 

možnost se zapojit do diskuse k jednotlivým bodům, toto platí i pro členy bez hlasovacího 

práva. 

Právo hlasovat na VH měly 4 osoby: 

Hlasy členů Výkonného výboru – 3 

Hlas Prezidenta, člena Výkonného výboru – 1 

Právo hlasovat na VH od bodu programu 7) mělo 6 osob: 

Hlasy členů Výkonného výboru – 5 

Hlas Prezidenta, člena Výkonného výboru – 1 

 

Průběh VH: 

 

1)  

Přítomní, kteří se připojili k události VH, byli prezidentem spolku (svolavatelem) zapsáni do 

příslušné listiny osob. Listina osob majících oprávnění hlasovat tvoří přílohu 1 tohoto zápisu. 

 

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), Petra Plasguru.  

 

Předsedající nechal hlasovat o tomto návrhu. 

 

Volba - PRO: 4   , PROTI: 0   , ZDRŽELI SE: 0 

 



Petr Plasgura byl jednohlasně schválen jako osoba počítající hlasy při hlasování na VH. 

 

2)  

Předsedající představil body programu VH a nechal o něm hlasovat. 

Program VH: 

1. Zahájení 

2. Odsouhlasení programu VH 

3. Hodnocení činnosti ČFO za období 2020 – 2021, včetně hospodaření spolku 

4. Představení průběžného plnění strategie ČFO pro období 2020 – 2022 a její 

změny s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 

5. Návrh rozpočtu 2021 – 2022 

6. Změna stanov – Článek 8. a 9. 

7. Volba členů Výkonného výboru 

8. Diskuse 

9. Ukončení 

 

Volba - PRO:  4 , PROTI: 0   , ZDRŽELI SE: 0 

 

Program VH byl jednohlasně schválen. 

 

3)  

Předsedající, prezident spolku Radek Drda, a Petr Plasgura zhodnotili činnost ČFO za období 

2020-2021 a to včetně hospodaření spolku, které vychází zejména ze získané státní dotace 

od Národní sportovní agentury.  

Činnost svazu se s ohledem na pandemii COVID-19 omezila v roce 20/21 na činnosti, které 

směřují do on-line světa a na přípravu nových směrnic Karolínou Plasgurovou Holou, které by 

jasně kodifikovaly prostředí foosballového sportu v zásadních prostředích jako jsou trenéři, 

rozhodčí, členství a tutoriálů, které kromě těch herních, směřují také k podpoře zakládání 

nových sportovních klubů, jako oficiálních spolků s vlastní právní subjektivitou. 

S prostředky NSA je nakládáno v souladu s udělenou dotací a v jejím rozsahu. Tedy zejména 

na dotvorbu nového webu, loga a dalších projektů IT projektů. Dále např. na vedení účetní 

agendy. U dotace na reprezentaci budou prostředky využity zejména na reprezentační 

soustředění a výrobu národních dresů. 

 

4)  

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) s tím, že je snahou opět obnovit konání 

turnajů na území ČR, ale pouze, pokud se nebude jednat o zbytečný risk jak pro účastníky 

s ohledem na šíření nákazy COVID-19, tak pro organizátory, pro něž je neúspěšné pořádání 

turnaje nepřiměřenou finanční zátěží, kdyby se zbytečně vynaložené náklady i síly 



organizátorů daly využít na plnění cílů v rámci on-line projektů, zejména různých tutoriálů a 

školení. 

Dále bude vypsán grantový projekt pro sportovní kluby, které si na základě žádosti budou 

moci vypůjčit na dobu 2 let minimálně 1 stolní fotbal. Grant by měl být zveřejněn v průběhu 

října- listopadu 2021.  

 

5) 

Petr Plasgura představil návrh rozpočtu pro období 2021/2022. 

Rozpočet na následující období se bude úzce odvíjet od získání NSA dotace. Pokud tato bude 

udělena, opět bude svaz iniciovat financované soustředění reprezentantů. V rámci běžné 

činnosti svazu budou finance směřovat k dokončení již započatých projektů, včetně 

Grantového programu ČFO, běžných provozních nákladů a spolufinancování turnajů. 

 

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

Volba - PRO: 4  , PROTI: 0   , ZDRŽELI SE: 0     

 

6)  

Ve věci změny stanov, zejména změna článků 8. a 9., předsedající navrhl ponechat znění 

stanov v původním, tedy beze změn. 

 

Volba - PRO:  4 , PROTI: 0   , ZDRŽELI SE: 0 

 

7) 

VH s ohledem na aktuální neúplné složení Výkonného výboru přistoupila k dovolbě 2 

chybějících členů VV: 

Prezident Radek Drda navrhl jako nové členy VV Karolínu Plasgurovou Holou a Lukáše Raise. 

Karolína Plasgurová Holá se VH nezúčastnila, ale již předem souhlasila s návrhem její dovolby 

do VV. 

 

Dovolba Karolíny Plasgurové Holé za člena VV: 

Volba - PRO:  4 , PROTI: 0    , ZDRŽELI SE: 0     

 

Dovolba Lukáše Raise za člena VV: 

Volba - PRO:  4 , PROTI:  0   , ZDRŽELI SE: 0     

 

Aktuální složení Výkonného výboru:  

Radek Drda, Tomáš Džurdženík, Libor Hronek, Petr Plasgura, Karolína Plasgurová Holá, 

Lukáš Rais.  

Přičemž Prezidentem spolku, který je členem VV, je i nadále Radek Drda. 

 

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 pověřen Petr Plasgura. 

 

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

 

Podáním návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku, tzn. dovolba členů VV, byl 

jednohlasně pověřen Petr Plasgura. 

 

Pozn.: V průběhu VH bylo skrutátorem opakovaně překontrolováno, že osoby, které jsou 

přihlášeny na prezenční listině a jsou oprávněny hlasovat, jsou stále přítomny na VH. Dále 

bylo skrutátorem před každým hlasováním taktéž ověřeno, že každá osoba, která má 

oprávnění hlasovat na VH je přítomna a má tak možnost hlasovat, případně před hlasováním 

sdělit své názory a vznést námitky a protinávrhy. 

 

V Palkovicích dne 9.9.2021 

 

 

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

Zápis pořídil: Petr Plasgura    Ověřil: Radek Drda 


