
Valná hromada Motorfans, z.s. 

 

20.9.2014, 13:30, Malý sál restaurace Gerbera 

 

Zahájení VH (Tomáš Sabolčák) 

 

Ze 176 členů Fanklubu přítomno (nebo na základě plných mocí zastoupeno) 90 členů. VH je 

usnášení schopná (quorum= 89 členů). 

 

Program VH 

 hospodaření fanklubu za období 2013/2014 

 schválení hospodaření fanklubu za období 2013/2014 

 odměňování představenstva fanklubu 

 změna stanov fanklubu 

 hlasování o sponzoringu zvířete v ZOO Hluboká 

 diskuze 

Martin Šulista: Budeme probírat odměňování představenstva fanklubu? 

Tomáš Sabolčák: Bod byl přidán do programu. 

Karel Prášek:  Můţu se k jednotlivým bodům vyjadřovat v průběhu VH? 

Tomáš Sabolčák:  Ano. 

Hlasování o programu:  

Pro:  89 

Proti:  0 

Zdrţel se: 1 

Program byl schválen. 

1. Hospodaření Fanklubu za období 2013/2014 

 

Výdaje: 10.375,-Kč - hokejbalový turnaj 

23.425,-Kč - vlajky 

výjezdy 

 

 

Příjmy: členské příspěvky  

permanentky 

vlajky, trička (mikiny, čepice, dresíky, atd.) 

 



Martin Šulista: Jsem schopen dodat přesné rozúčtování. 

Plus je třeba zváţit, zda si můţeme dovolit nějaké příjmy? Jsme 

neziskovka. 

Vašek Sládek:  Proč není uvedeno, kolik je na účtu? 

Tomáš Sabolčák:  Bude na dalším slideu. Je to ve dvou obrázcích. 

Karel Prášek:  Jak vaše, naše příspěvky? Představenstvo poplatek neplatí! 

Tomáš Sabolčák, Pavel Vágner, Hanička:  Příspěvky si platíme. 

Tomáš Sabolčák: V diskuzi pak můţeme probrat, co bychom si přáli udělat jako další 

propagační předměty. 

 

  Staţené příjmy z GE money bank – Jsme 180.000,- Kč v plusu. Máme o 

30.000,-Kč vyšší příjmy, neţ loňský rok. 

Václav Hovorka: Chceš říct, ţe jste lepší hospodáři? 

Tomáš Sabolčák:  Ne, je to tím, ţe je víc členů. Aktuálně platících členů je nyní 176. Ještě 

moţná někteří členové přibudou. Do začátku sezony zaplatili hlavně ti členové, 

kteří chtěli permanentku. Máme slušnou základnu peněz, se kterou se dá 

manipulovat. Takţe krize na nás nedolehla. 

Václav Sládek: Lze změnit účet na transparentní? 

Pavel Vágner:   Bude to všechno probíráno ve stanovách. 

Karel Prášek:   Zřejmě vedení neakceptovalo výsledek VH. 

Tomáš Sabolčák: Podmínkou banky bylo, ţe musíme doloţit stanovy. Ty se musely 

předělat dle NOZ. Přejdeme na spolek, schválí se nové stanovy a zřídí se nový, 

transparentní účet (u GE money bank). Aktuální vedení bude moci disponovat 

s účtem. Na základě stanov. 



Martin Šulista: Já neznám detaily transparentního účtu. Kdo se na něj můţe podívat? 

Pokud kdokoliv, tak jsem proti. Budeme o tom hlasovat. Komu je co do toho? 

Kaţdý člen si můţe poţádat o výpis z účtu a představenstvo mu ten výpis 

poskytne. Proč by kaţdý cizí člověk (např. Schön) měl nahlíţet do našeho 

účtu?  

Hanka Andrášová Andrášová: Forma účtu se bude probírat u stanov. 

Tomáš Sabolčák: Kaţdý mi můţe napsat nebo zavolat a já mu ty informace poskytnu 

(o stavu účtu apod.) Není problém kontaktovat kohokoli z představenstva se 

ţádostí o ty informace. Jsou ještě nějaké dotazy? 

Ţádné další dotazy. 

Hlasování o schválení hospodaření: 

Pro: 89 

Proti: 0 

Zdrţel se: 1 

 

Martin Šulista: Budeme probírat i výhled hospodaření? 

Roman Tvarůţek: Probírat to nebudeme, uţ jsi to schválil. 

Tomáš Sabolčák: Bude v diskuzi. 

Odměňování představenstva fanklubu 

Martin Šulista: Máme nějaké odměny představenstvu? My jsme neplatili členský 

příspěvek a permanentku. Letos jsem se koukal, ţe vedení mělo permici 

zdarma, ale byl bych pro, aby se to jasně stanovilo (ve stanovách). Aby 

to nikdo nemohl zpochybnit. 

Hanka Andrášová Andrášová: Odměna musí být stanovena ve stanovách, protoţe jinak 

je výkon funkce dle NOZ vykonáván bezplatně. 

Tomáš Sabolčák: Děkujeme, ţe Martin Šulista našel díru ve stanovách. Jediné, co z toho 

máme je, ţe dostáváme permici zadarmo, příspěvky platíme. Kaţdý den 

všichni, co jsou v představenstvu, něco pro fanklub děláme, alespoň půl 

hodiny. 

Martin Šulista: Já jsem pro, aby představenstvo mělo permanentku v niţší kategorii 

nebo i příspěvek? 

Tomáš Sabolčák: Navrhněte to. 



Karel Prášek: Do téhle chvíle jste si to určili sami? 

Martin Šulista: Do téhle chvíle se to dělalo na koleně, to teď musíme napravit. 

Václav Hovorka: Navrhuji, aby představenstvo mělo permici zdarma a platilo členský 

příspěvek. 

Roman Pulec: Já si myslím, ţe té práce je hodně a ţe těch 350,- Kč je marginální 

částka a myslím, ţe by členové představenstva měli mít zdarma i ten 

členský příspěvek. 

Karel Prášek: Nemám nic proti odměňování, ale vezměte si třeba Kubíka, ten si 

dneska odjel na fotbal. VH je jednou za rok, tak by měli mít nějaké 

povinnosti. 

Tomáš Sabolčák: Kubík jezdí na fotbal jednou aţ 2x za sezónu, je to fanoušek Bohemky. 

Navíc zápas byl přesunutý. Navíc jsme tu 4 z 5 lidí. 

Martin Šulista: Já vím, ţe jeden bude dělat víc, jeden míň, ale je těţké to posuzovat. 

Kaţdý má na starosti něco jiného. Pokud si Kubík nezaslouţí odměnu, 

tak by jiní třeba měli dostat víc? 

Karel Prášek: Pokud se nechal zvolit, tak by neměl nosit bubny na volejbal a jezdit si 

na fotbal. Měl by se tomu věnovat. 

Pert Hoďánek: To je ale něco úplně jiného. Nemůţeš nikdy nikoho donutit, aby se 

dostavil na kaţdou schůzi. Pokud se řádně omluví. 

Karel Prášek: Kubík na to sere. Omluvil se, ţe jede na fotbal. To není omluva. 

Roman Pulec: Je třeba odlišit, jestli dělám práci během roku a jestli jsem na VH. Jestli 

někdo stráví desítky hodin prací pro fanklub, a pak nepřijde na VH, 

z jakéhokoli důvodu, to nesniţuje jeho nárok na odměnu. 

Tomáš Sabolčák: Já bych byl pro, aby se šlo hlasovat. 

Václav Hovorka: Já svůj první návrh beru zpět. 

Václav Sládek: Já ten návrh tedy znovu vznáším. 

Hlasování o 1. návrhu – permanentka zdarma, platí členský příspěvek: 

Pro: 15 

Proti: 65 

Zdrţel se: 10 

Návrh nebyl přijat. 



Hlasování o 2. návrhu – permanentka i členství zdarma: 

Pro: 70 

Proti: 12 

Zdrţel se: 8 

Návrh byl přijat. 

Tomáš Sabolčák: Od příští sezóny (2015/2016) bude mít vedení zdarma permanentku 

nejniţší kategorie + zdarma členský příspěvek. Bude to zahrnuto do 

stanov. 

Přerušeno 14:18 do 14:30. 

Změna stanov 

Hanka Andrášová Andrášová: Protoţe od 1.1.2014 platí nový občanský zákoník, který 

mění občanská sdruţení na spolky a vyţaduje, aby tyto spolky do 2 let 

daly své stanovy i název do souladu s novým zněním zákona, je potřeba 

změnit stanovy, aby byly v souladu s novou právní úpravou. 

Tomáš Sabolčák: Hanička právnička přepracovává stanovy sama ve svém volném čase a 

zcela zdarma. 

Hanka Andrášová Andrášová: Dochází ke změně názvu fanklubu na Motorfans, z.s. 

(zapsaný spolek) a ke změně adresy fanklubu. 

Miroslav Korábek: Lidé posílali KM ligu do P.O. Boxu.  

Tomáš Sabolčák: Adresa je změněná na oficiálních stránkách fanklubu, informováni 

budou členové fanklubu mailem případně. 

Hanka Andrášová Andrášová: Nově musí být přihlášky v písemné podobě s podpisem, 

aby se zamezilo spekulacím o tom, jak vzniklo členství. 

Václav Hovorka: Bude zapotřební notářsky ověřený podpis na přihlášce? 

Hanka Andrášová Andrášová: Ne, nemusí být. 

Jan Laichman:  Kolik lidí musí hlasovat z představenstva pro mé vyloučení? 

Hanka Andrášová Andrášová: Je to v bodu o představenstvu, 3 z 5. 

Jan Laichman: Kouření v buse je na vyloučení? Dneska by mělo být vyloučeno asi 6 

členů. 



Hanka Andrášová Andrášová: Dnes ještě nové stanovy neplatí, ale pro příště stanovy 

platit budou a těmi se budeme řídit. Kaţdého někdo z rodičů vychoval, 

pokud ne, tak ho vychová představenstvo. 

   Členové musí respektovat dobré jméno Motorfans a nesmí ho zneuţít. 

Tomáš Sabolčák: Pokud si někdo vyrobí tričko Motorfans „Jděte všichni do „píp““, tak 

máme právo ho aţ soudně postihnout.  

Jan Mácha: Členské průkazky budou, u firmy je to zařízené, čekáme na ID, řešíme 

s firmou princip, jak budou fungovat. Jaká bude cena a funkce, 

největším problémem jsou ID, která se budou měnit.  

Tomáš Sabolčák: Momentálně máme asi 900 ID a budeme je znovu přidělovat, 

zmenšovat počet ID. 

Martin Šulista: ID bude potřeba řešit v rámci databáze, je potřeba se zamyslet jak dále 

vést databázi, Hippo je docela zaneprázdněn, je potřeba vyřešit, kdo to 

bude dělat. Druhý bod: zvýšit věk člena voleného do představenstva. Na 

21 let. 

Tomáš Sabolčák: Uţ jsem mluvil s Hippem, není problém, takţe záleţitosti vezmeme 

sami na sebe. Vše si vyřešíme v soukromí lidí technickými záleţitostmi 

zasvěcenými. 

Roman Pulec: Potřebujeme kartičky? K čemu jsou potřeba? Výjezdy, valné 

hromady…? 

Martin Šulista: Záměr byl udělat chytrou kartičku, hlášení se na výjezdech na  mobilu, 

přes čtečku, dále spolupráce s fanshopem.  

Roman Pulec:  Poţaduji fotku na kartičku, jinak na výjezdu můţu mít 5 kartiček. 

Jan Mácha: Spolupracujeme s firmou na softwaru, aby se ukázaly informace 

o členovi hned a i s fotkou.  

Martin Šulista: Jak budeme řešit vrácení kartiček? 

Jan Mácha:  Bude se dělat nová kartička se stejným ID a novým čárovým kódem. 

Hanka Andrášová Andrášová: Kartičky můţeme nechat do diskuze, nebo můţeme 

svolat novou valnou hromadu na jindy.  

Doplněno do programu:  

Martin Šulista chce doplnit do programu, zda chceme kartičky a jakou formou. 

Hanka Andrášová Andrášová: Můţeme hlasovat o bodu f, zda ho chceme nebo 

nechceme. Pokud bod f) nebude schválen, tak si do budoucna můţeme 

kartičky nechat vyrobit, nikdo nám v tom nebrání.  



Martin Šulista nabrhuje hlasování o bodu f), zda ve stanovách zůstane nebo ne. 

Martin Šulista: Jak dává zákoník lhůtu o oznamování valné hromady? 30 dní nebo 

jinak? 

Hanka Andrášová: U Spolku máme moţnost velmi rozšířenou, je to víceméně na nás. 

Ve stanovách máme 15 dní. 

Václav Sládek: Ve čl. 6 odst. 2 by mělo být, ţe pozvánka bude zveřejněna  na stránkách 

fanklubu A na facebookových stránkách a na dalších místech. 

Hanka Andrášová: Souhlasím s návrhem a zapracuji ho do mého návrhu stanov, který 

budeme schvalovat později. 

Václav Hovorka: Navrhuji, aby bylo uvedeno, ţe představenstvo bude mít permice za 

nejniţší cenu pro představenstvo, pro zbylé členy se bude vydávat ne 60 

permic, ale 55. 

Hanka Andrášová: Ano, tak to funguje.  

Míra Korábek: Do stanov je zbytečné to zanášet. 

Hanka Andrášová: Ano, je to zbytečné, zanášet do stanov to nebudeme. 

Martin Šulista: Chystáte se dělat nějaké rozpočty? Aspoň nástřel. 

Hanka Andrášová: Ano, nějaký hrubý nástřel by se dělat měl.  

Tomáš Sabolčák: Hrubý nástřel by neměl být problém. Byť se bude během roku měnit. 

Hanka Andrášová: Bude klasická pokladní kniha. Kdo, co a kdy vybral, také na co. 

Martin Šulista: Kolik členů bude moct disponovat s účtem? 

Hanka Andrášová: To je upraveno ve stanovách v článku 9 odst 6.  

Martin Šulista: Výběr na přepáţce by měl být omezen například na dva a více členů 

společně.  

Zdeněk Křivský: Za 6 let se na přepáţce nevybíralo ani jednou, takţe nějaké podpisové 

vzory jsou zbytečné.  

Kamil: Lidé na VH moc nechodí, nestanovíme, ţe nadpoloviční většina všech 

přítomných by byla usnášení schopná? 

Hanka Andrášová: Kaţdý člen by se měl dostavit, má moţnost dát plnou moc, pokud se 

opakovaně nezúčastňuje, tak je to důvod k vyloučení. Jediná povinnost 

člena je dostavit se na valnou hromadu, nebo dát plnou moc. 

 



2. Hlasování o stanovách 

1. Hlasování o nejniţší hranici pro zvolení do představenstva v čl. 7 odst. 2 se změní na 21 let:  

Proti – 19 

Zdrţel se – 10 

Pro – 61 

Návrh byl přijat. Nově musí být členovi spolku alespoň 21 let, aby mohl být zvolen do 

představenstva. 

2. Hlasování, zda ve stanovách zůstane čl. 4, odst. 1, písm. f): 

Pro – 24 

Proti – 59 

Zdrţel se - 7  

Návrh nebyl přijat. Písm. f) čl. 4, odst. 1 je vyškrtnut ze stanov. 

Hlasování o stanovách jako celku: 

Pro:  90 

Proti:   0 

Zdrţel se:  0 

Návrh byl přijat. 

Hlasování o sponzoringu zvířete v ZOO Hluboká: 

Tomáš Sabolčák: Můţeme sponzorovat zvíře v ZOO Hluboká. Měli bychom cedulku 

u výběhu a rodinnou vstupenku k dispozici pro fanklub. 

Karel Prášek:  Kolik ta zvířata stojí? 

Josef Chrt:  Kde se hlasovalo? 

Roman Pulec:  Můţeme si zvířátko pojmenovat? 

Tomáš Sabolčák: Ne, nemůţeme si ho pojmenovat. 

Niky Šímová:  Ze zvířat, která připadala v úvahu - surikata uţ je zabraná. 

Karel Prášek: Mám připomínku ke zvířeti. Byla navázána spolupráce s DD v Boršově 

nad Vltavou. Pokračuje se v tom? 



Pavel Vágner:  To je otázka spíš pro klub. 

Tomáš Sabolčák: DD nebyl s Motorfans provázaný. Byla to jednorázová akce. Hlavní 

spolupráci máme s „hluchoněmákem“ na Mariánském náměstí, se kterým 

budeme dál spolupracovat. 

Karel Prášek:  Já navrhuji, jestli ty peníze by nebylo lepší dát na děti, neţ na zvíře. 

Tomáš Sabolčák: My jsme si oproti DD v Boršově vybrali hluchoněmák, protoţe DD 

v Boršově je víc propagovaný v televizi apod. 

Karel Prášek:  Není lepší dát peníze na děti neţ na zvíře? 

Hlasování, zda se bude sponzorovat nějaké zvíře: 

Pro:  55 

Proti:  19 

Zdrţel se:  16 

Návrh byl schválen. 

Hlasování o tom, které zvíře bude sponzorováno: 

Vlk: 

Pro:  45 

Lemur Kata:   

Pro:  17 

Kulíšek nejmenší:  

Pro:  22 

Byl zvolen vlk. 

 

Diskuze: 

Martin Šulista: Plánujeme kalendář. Budeme hlasovat o tom, zda bude? 

Tomáš Sabolčák: To rozhodne představenstvo. 

Martin Šulista: Já si myslím, ţe by to mohlo mít úspěch a mohlo by se to prodávat. 



Tomáš Sabolčák: Tohle je další nápad a podobným nápadům jsme vţdycky otevření a 

taková iniciativa bude vítána. 

Jan Mácha:  Je zapotřebí 12 děvčat, tak se hlaste. 

Petra Štístko:  Chceme pánský kalendář. 

Roman Pulec: Nebylo by od věci všechny informace zveřejňovat na webových 

stránkách? Aby se k tomu dostali i ostatní členové, co nejsou na 

facebooku. 

Tomáš Sabolčák: Bereme to jako konstruktivní připomínku a budeme tedy věci 

zveřejňovat na webu. 

Pavel Vágner: Zaloţili jsme pár sportovních klubů pod hlavičkou Motorfans – Jan 

Mácha – Hokej, Martin Šulista – hokejbal, bowlingový tým. Je otázka, 

jak s tím naloţit. Zda by se z účtu mělo sponzorovat i něco na hráče, 

nebo ne. To je věcí diskuze. 

Martin Šulista: Všechno si umíme financovat vesměs sami, ale třeba bychom chtěli mít 

fanklubácké dresy a to je náklad navíc, tak zda by bylo moţné přispět 

třeba 200,-Kč - 300,-Kč na dresy. 

Jan Dědek: Pokud je na fanklubovém účtu víc, neţ 100.000,- Kč zůstatek, nebylo 

by vhodné převést ty peníze na spořící účet? Je škoda, aby ty peníze 

nebyly úročené. 

Martin Šulista: Prostředky není problém dát na spořící účet. Bude zřízený, pokud to 

půjde. 

Ještě k příspěvkům na ostatní aktivity týmů – chci, aby na stránkách 

přibyly informace, ţe kaţdý, kdo bude chtít se můţe stát hráčem toho 

týmu a aby to nebyl nějaký způsob, jak se úzké skupinky chtějí obohatit 

na fanklubu. 

Miroslav Komárek: Neuvaţujete o odměně pro Hanku, která poskytuje právní sluţby a 

servis? 

Hanička Pavlíčková: Hanka Andrášová byla zařazená do skupiny levnějších permic a dostala 

členský příspěvek zadarmo. 

Peťa Štístko:   Nechtěla by Hanka Andrášová do představenstva? 

Hanka Andrášová: Nepotřebuji být v představenstvu, stejně to podle stanov ani nejde. Ale 

ráda vţdycky pomůţu, kdyţ bude potřeba. 

15:30 VH ukončena 


