Olomoucký Krajský fotbalový svaz
Na Střelnici 39
779 00 Olomouc

Změna stanov OL-KFS
Článek 15 (Účastníci valné hromady)
Stávající text:
bod 4. Pro určení delegátů vysílaných podle odstavce 3 písm. b) platí, že:
a) účast členských klubů se posuzuje z hlediska ročníku, v němž se má Valná hromada
konat;
b) klíč pro určení členských klubů majících právo vyslat delegáty na Valnou hromadu je
určen tak, že po 1 delegátu mají právo vyslat členské kluby, které jsou umístěny na 1. až
8. místě tabulky v krajském přeboru a v I. A třídě jsou umístěny na 1.až 4 místě v každé
skupině .Jestliže má I. B třída tři skupiny, pak z každé skupiny mají právo vyslat delegáta
na Valnou hromadu členské kluby, které jsou umístěny na 1. až 3. místě tabulky. Pro
účast na řádné Valné hromadě je rozhodujícím tabulka po podzimní části soutěží
(lhostejno kolik kol se odehrálo). Pro účast na mimořádné Valné hromadě je rozhodující
tabulka soutěží ke dni, kdy byla žádost o její svolání doručena na sekretariát Svazu. V
případě, že více členských klubů dosáhne stejného počtu bodů, ať v jedné skupině, nebo
napříč skupinami, je pro pořadí rozhodující větší počet branek vstřelených v soutěži.
Doplnit text :

c) V případě, že nelze postupovat dle písmena b), rozhodne o klíči pro určení
členských klubů majících právo vyslat delegáty na Valnou hromadu Výkonný
výbor Ol-KFS
Odůvodnění změny:
Účast na VH je obecně řešena v bodě 4 písmeno a) , respektive b) .Hlavní otázka vyvstává s ohledem
na konání krajské valné hromady z ohledem na skutečnost, že kluby nesehrály stejný počet utkání.
Pro určení klubů se použije ustanovení Soutěžního řádu, konkrétně přílohy č. 6. Týká se koeficientu.
Tato příloha stanoví podmínky, za kterých se uskutečňuje a hodnotí soutěžní ročník v případě
realizace opatření proti šíření nemoci COVID-19, případně jiné podobné nemoci či skutečnosti
obdobným způsobem ovlivňující možnost odehrání soutěžních či jiných fotbalových utkání.
Jde proto z naší strany o rozhodnutí, které přináší relativně vyšší míru regulérnosti.
Stávající text:
bod 4.

b) v případech delegátů vysílaných členskými kluby členové statutárních orgánů těchto
členských klubů.
Navrhovaný text:
b) v případech delegátů vysílaných členskými kluby členové statutárních orgánů těchto
členských klubů, nebo jimi písemně zmocněné osoby, které jsou členy Asociace.

Stávající text:
bod 5. Jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím členským klubem, jehož
statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Asociace.
Navrhovaný text:
bod 5. Jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím členským klubem, jehož
statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Asociace; to neplatí o
statutárních a kontrolních orgánech tělovýchovných jednot, s výjimkou toho člena statutárního
orgánu, který má být delegátem na Valné hromadě.

Odůvodnění změny:
VV Ol-KFS navrhuje výše uvedené změny Stanov KFS, protože došlo v tomto smyslu ke změně Stanov
Fotbalové asociace ČR. Jednak je třeba, aby Stanovy KFS, jakožto pobočného spolku FAČR, byly v
souladu se Stanovami FAČR, a jednak považujeme tuto změnu za prospěšnou, kdy se jedná o jisté
rozvolnění podmínek pro umožnění účasti členského klubu na Valné hromadě KFS

Termín podání připomínek je do 11.2.2021

