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Zápis ze zasedání členské schůze spolku 

Česká federace florbalu vozíčkářů z.s. 
IČ: 270 15 742,  

se sídlem Urešova 1757, Kunratice, 148 00 Praha 4 - Areál Zátiší 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 67727 

 (dále jen jako „Spolek“) 
 

Místo konání: Sportovní hala Klimeška, Kutná Hora Čáslavská 274, 284 01 Kutná Hora 

Datum konání: 12. června 2021 

Čas konání: 18:00 hod.  

 

Přítomní členové Spolku:  

- Dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu ze zasedání členské schůze   

 

Popis projednání jednotlivých bodů programu zasedání členské schůze Spolku: 

1. Na dnešní den bylo svoláno zasedání členské schůze Spolku předsedou Spolku Zbyňkem 

Sýkorou, datum narození: 04.06.1984, trvale bytem: Riegrova 2706/43a, České Budějovice 3, 

370 01 České Budějovice (dále jen „Zbyněk Sýkora“), jenž je též členem spolku.  Zbyněk Sýkora 

na tomto zasedání členské schůze Spolku přivítal ostatní členy Spolku. Zbyněk Sýkora uvedl, 

že předmětem jednání členské schůze Spolku je: 

I. volba činovníků zasedání členské schůze;  

II. hlasování o tom, zdali bude možné hlasovat o odvolání aktuálních členů výkonného 
výboru Spolku; 

III. případné hlasování o odvolání aktuálních členů výkonného výboru Spolku (včetně jeho 
předsedy a místopředsedy) s právní účinností ke dni 12. června 2021;   

IV. hlasování o tom, zdali bude možné přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích k 
textu návrhu stanov, který byl uveřejněn před konáním zasedání členské schůze na 
„www.florbalvozickaru.cz“ dne 10. května 2021 (dále jen „Uveřejněné znění návrhu 
stanov“); 

V. případné hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích k textu Uveřejněného 
znění návrhu stanov; 

VI. hlasování o novém znění stanov Spolku jako celku; 

VII. podání nových přihlášek k řádnému členství ve Spolku; 

VIII.  hlasování o volbě nového předsedy (tj. statutárního orgánu) Spolku; 

IX. hlasování o novém designu; 
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X. hlasování o výroční zprávě Spolku za rok 2020. 

 

2. Zbyňkem Sýkorou bylo konstatováno, že toto zasedání členské schůze Spolku bylo řádně 

svoláno a je usnášeníschopné.  

 

3. Členská schůze Spolku následně v rámci realizace předmětu jednání členské schůze Spolku 

všemi přítomnými hlasy zvolila předsedajícím tohoto zasedání členské schůze Spolku shora 

uvedeného Zbyňka Sýkoru (dále též jako „předseda zasedání“), zapisovatelem Dominiku 

Horákovou, datum narození: 23.03.1985, trvale bytem: K louži 784/3, Vršovice, 101 00 Praha 

10 (dále též jako „zapisovatel“ nebo „Dominika Horáková“) a ověřovatelem zápisu Vladimíra 

Maříka, datum narození: 16.5.1979, trvale bytem: Pod Strání 2157/13, 100 00, Praha 10 (dále 

též jako „ověřovatel“ nebo „Vladimír Mařík“) 

 

4. Následně přítomní dosavadní členové výkonného výboru Spolku požádali členskou schůzi o 

odvolání z funkce. 

   

5. Předseda zasedání poté vyzval přítomné k hlasování o tom, zdali bude možné hlasovat o 

odvolání aktuálních členů výkonného výboru Spolku (včetně jeho předsedy a místopředsedy). 

 

6. Členská schůze Spolku následně jednomyslně hlasovala pro realizaci hlasování o odvolání 

aktuálních členů výkonného výboru Spolku.  

 

7. Předseda zasedání poté vyzval přítomné k provedení shora uvedeného hlasování. Členská 

schůze Spolku následně jednomyslně odvolala všechny aktuální členy výkonného výboru 

Spolku, a to s právní účinností ke dni 12. června 2021. 

 

8. Předseda zasedání poté prezentoval přítomných otázku, zda bude možné přistoupit 

k hlasování o pozměňovacích návrzích k textu návrhu stanov, který byl uveřejněn před 

konáním zasedání členské schůze na „www.florbalvozickaru.cz“ dne 10. května 2021.  

 

9.  Členská schůze Spolku následně jednomyslně hlasovala pro realizaci hlasování o 

pozměňovacích návrzích k textu návrhu stanov, který byl uveřejněn před konáním zasedání 

členské schůze na „www.florbalvozickaru.cz“ dne 10. května 2021. 
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10. Předseda zasedání vyzval přítomné k hlasování o následujících jednotlivých pozměňovacích 

návrzích k textu stanov Spolku: 

• nové členy bude přijímat a vylučovat členská schůze; 

• možnost svolání členské schůze minimálně dvěma členy Spolku; 

• oznámení o odstoupení předsedy Spolku bude zasláno všem členům Spolku; 

• konkrétnější popis činnosti členské schůze; 

• odstranění podmínky „dostatečné množství paraflorbalistů“ pro vstup nového člena 

Spolku. 

Členská schůze Spolku poté jednomyslně přijala všechny shora uvedené pozměňovací návrhy. 

 

11. Předseda zasedání poté vyzval přítomné, aby se vyjádřili k návrhu nových stanov Spolku jako 

celku, a to ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu, které obsahuje pozměňovací návrhy 

schválené v hlasování uvedeném v bodě 10 tohoto zápisu. 

 

12. Všichni přítomní členové, celkově seznámeni s novým zněním stanov, vyjádřili, bez 

vznesených požadavků na jejich úpravu, svůj souhlas, a tak k přijetí nových stanov Spolku 

došlo s právní účinností k okamžiku jejich schválení členskou schůzí Spolku. 

 

13. Předseda zasedání poté ostatní přítomné členy informoval o podání nových přihlášek 
k řádnému členství ve Spolku v souladu s nově přijatým zněním stanov, a to následujícími 
subjekty: 

• TJ Tatran Střešovice, z.s.; 

• Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.; 

• FBC Štíři České Budějovice, z.s.; 

• ABAK-Počítadlo, z.s.; 

• SSvM-Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě z.s.; 

• Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň 

 

14. Předseda zasedání poté prezentoval přítomným členům otázku k projednání volby nového 

statutárního orgánu Spolku, tedy, v souladu s přijatým novým zněním stanov, předsedy 

Spolku.  Následně předseda zasedání, tj. Zbyněk Sýkora, datum narození: 04.06.1984, trvale 

bytem: Riegrova 2706/43a, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, předložil svou 

kandidaturu na předsedu Spolku a svůj návrh stručně odůvodnil. 
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15. Předseda zasedání vyzval přítomné k prezentaci dalších návrhů, avšak žádný z přítomných 

nepřednesl další návrh. Předseda zasedání zároveň vyjádřil souhlas se svým případným 

zvolením do funkce předsedy Spolku. 

 

16. Zasedání členské schůze Spolku poté prostřednictvím přítomných členů oprávněných k volbě 

statutárního orgánu Spolku zvolilo do funkce předsedy Spolku Zbyňka Sýkoru, datum narození: 

04.06.1984, trvale bytem: Riegrova 2706/43a, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, 

a to s právními účinky počínaje ode dne 13. června 2021.  V rámci tohoto hlasování 5 

oprávněných členů hlasovalo pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

 
17. Předseda zasedání následně vyzval přítomné k hlasování ohledně informací o novém designu. 

Pro bylo 6 přítomných členů oprávněných k hlasování, proti 0, zdrželo se 0. 
 

18. Předseda zasedání taktéž vyzval přítomné k dalšímu hlasování, a to o výroční zprávě za rok 
2020. Pro bylo 6 přítomných členů oprávněných k hlasování, proti 0, zdrželo se 0. 
 

19. Předseda zasedání prohlásil, že program zasedání je vyčerpaný a po krátké diskusi přítomných 

o budoucím programu činnosti Spolku jednání dnešní zasedání ukončil v 18:30 hod. 

Přílohy:  

• Příloha č. 1 – Prezenční listina na zasedání valné hromady Spolku;  

• Příloha č. 2 – Aktuální znění stanov Spolku. 

 

V Praze, dne 12. června 2021 

……………………………………. 
Zbyněk Sýkora 

člen spolku a předseda zasedání 
(podpis bez úředního ověření)  

 

…………………………………. 
Vladimír Mařík 

člen spolku a ověřovatel zápisu 
(podpis bez úředního ověření) 

 

…………………………………. 
Dominika Horáková 

člen spolku a zapisovatel 
(podpis bez úředního ověření) 

 

 

 

 

 

 


