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Praha dne 11. prosince 2020

Sdělení VV SKFS
VV SKFS na dnešním mimořádném zasedání, které proběhlo per rollam, schválil
postup pro určení členských klubů mající právo vyslat delegáty na řádnou VH SKFS
konanou v roce 2021, dle přílohy č.6 Stanov SKFS.
Družstva hrající soutěže dospělých v SR 2020/21 volí mezi sebou družstva mající
právo vyslat delegáty na VH SKFS. Vzhledem k současné epidemické situaci volby
neproběhnou tak, jako v letech minulých na pravidelných „Školení oddílů SKFS“, ale
následujícím způsobem (viz. tabulka).
datum
sobota 19. prosince 2020
neděle 20. prosince 2020

čas
10:00-17:00
10:00-17:00

místo
SKFS, Zátopkova 100/2, Praha 6
SKFS, Zátopkova 100/2, Praha 6

Podmínky pro účast na volbě:
1) Klub jehož družstvo hraje soutěže dospělých v SR 2020/21.
2) Klub může být zastoupen pouze osobu s platným členstvím ve FAČR.
3) Klub může být při volbě zastoupen:
a. členem statutárního orgánu klubu
b. osobou na základně plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby, která
plnou moc uděluje.
4) Každý klub je povinen nejpozději do pátku dne 18. 12. 2020 do 12:00 doručit na
sekretariát SKFS, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov, jméno, příjmení a ID
FAČR osoby, která bude klub při volbě reprezentovat. Pro doručení lze použít
Datovou schránku nebo e-mail , který se zašle na adresu zakova@skfs.cz.
5) Před samotnou volbou se osoba reprezentující klub musí prokázat:
a. v případě člena statutárního orgánu výpisem z obchodního (spolkového)
rejstříku a občanským průkazem,

b. v případě osoby jednající na základě plné moci občanským průkazem a
ověřenou plnou mocí.
6) V případě, že se osoba nebude schopna prokázat podle shora stanoveného
postupu, nebude oprávněna provést volbu za určený klub. O takovém postupu
bude učiněn zápis za účasti notáře.

Proces volby:
1) Osoba požadující provést volbu se musí
schválenými podmínkami pro účast na volbě.

prokázat

v souladu

se

2) Osoba požadující provést volbu potvrdí vlastnoručním podpisem údaje uvedené
v prezenční listině (klub, ID klubu, jméno, příjmení, ID FAČR).
3) Osoba požadující provést volbu obdrží volební lístek odpovídající soutěži, ve
které klub v rámci SKFS působí.
4) Osoba požadující provést volbu se odebere do volební místnosti, kde volební
lístek vyplní (dle přílohy č.6 stanov SKFS) a vhodí do připravené, zapečetěné
volební urny.
Způsob sečtení hlasů a zveřejnění výsledků:
1) Samotnou volbu zajišťuje STK SKFS za dohledu notáře.
2) Před zahájením volby dojde k zapečetění volební urny za přítomnosti notáře.
3) Po skončení volby dojde k rozpečetění urny a spočítání hlasů za přítomnosti
notáře.
4) Při stejném počtu hlasů ve skupině bude proveden los STK SKFS za přítomnosti
notáře.
5) Notář následně osvědčí průběh volby notářským zápisem.
6) Následně sekretariát zveřejní výsledek volby na Úřední desce FAČR.

Miroslav LIBA v.r.
předseda VV SKFS

