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v Berouně 25.2. 2021
Určeno: členským klubům OFS Beroun

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO VALNOU HROMADU OFS BEROUN
Na základě rozhodnutí Vlády ČR je umožněno konání Valných hromad, včetně Valných hromad
(dále jen VH) spolků, toto se týká VH klubů i VH OFS Beroun (13.3. 2021).
VH může být uskutečněna za předpokladu, že nedojde k dalším změnám ze strany Vlády ČR či
MZČR, které nejsme schopni ovlivnit ani předvídat, kdy epidemická pravidla pro uskutečnění VH
jsou v současné době následující:
- všichni účastníci VH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou chirurgickou
roušku nebo respirátor s označením min. FFP2
- rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry
- každý účastník musí mít negativní test na COVID-19, přičemž postačí test antigenní,
který nesmí být starší než 72 hodin a jeho výsledek musí být předložen při prezenci
- počet účastníků není omezen
Právo zúčastnit se VH kromě spolků s hlasem rozhodujícím mají kandidáti na členy výkonného
výboru, revizní komise a další osoby zajišťující průběh VH. Ta proběhne prezenční formou za výše
uvedených podmínek, jakýkoliv jiný způsob organizace VH není možný, neboť v současné době
VV nemá platný mandát a veškeré náležitosti jsou řešeny v rámci platných stanov.
Ze strany OFS budou pro účastníky na místě v případě potřeby zajištěny chirurgické roušky.

Na základě vývoje situace, legislativní komunikace a doporučení FAČR, ČUS či NSA
bude OFS Beroun požadovat ověření plné moci vystavené statutárním zástupcem spolku
delegátovi VH. Tento krok není veden s úmyslem účastníkům ztížit účast na VH,
ale zajistit klidný, bezproblémový a nerozporovatelný průběh VH.
Chápeme, že ověření plné moci je administrativním úkonem nad rámec, nicméně např. na České
poště lze ověření plné moci vyřídit do 10 minut. Ověřená plná moc je nesporná a tento úkon je
možné provést na jakékoliv pobočce České pošty, případně na vybraných obecních úřadech.
OFS Beroun dále upozorňuje spolky, že jejich statutární zástupci včetně všech členů kontrolních
orgánů uvedených ve veřejném rejstříku (případně v zápisu z poslední VH spolku) musí být
v době konání VH členy FAČR. Toto je nezbytná podmínka pro účast zástupce spolku na VH.

Jan Knotek
předseda OFS Beroun

Pozn.:
Žádáme spolky, aby co nejdříve zaslaly tzv. „návratku“. Klubům, které tak již učinily, děkujeme
(pochopitelně za předpokladu, že u vyslaného delegáta VH nenastala / nenastane změna).
Tuto čitelně vyplněnou návratku, prosím, zašlete (SCAN – formát PDF, JPEG…) do 5.3. 2021
na e-mailovou adresu sekretariátu OFS Beroun – info@ofsberoun.cz.
Návratka slouží k urychlení všech „procesů“ souvisejících s VH a není nutné ji podepisovat ani
razítkovat. Návratku stačí pouze vyplnit a zaslat elektronicky.
Návratku si můžete stáhnout z webových stránek OFS Beroun – viz odkaz:
http://ofsberoun.cz/index.php?page=dvah

