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OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV 
       Vnoučkova 1699, 256 01  Benešov  
  
                

    
Určeno: členským klubům OFS Benešov      5.3.2021 

 
 

Informace delegátům klubů před Valnou hromadou OFS Benešov 13.3.2021 
 

1. V souladu s usnesením Vlády ČR č.216 z 26.2.2021 týkající se mimo jiné pořádání Valných hromad 
právnických osob vám sdělujeme, že došlo ke změně místa konání Valné hromady OFS Benešov. Valná 
hromada OFS Benešov se bude konat v KD Karlov, Na Karlově 2064, 256 01 Benešov, termín a čas VH 
zůstávají totožné – 13.3.2021 od 8:30 (prezence účastníků od 7:30). 
 
Valná hromada se bude konat za dodržení všech podmínek stanovených ve výše zmíněném usnesení.  
 

2. Informace k účasti na Valné hromadě: 
 

a) Testování (antigenní test nebo PCR test) 
- test nesmí být starší než 72 hodin před konáním Valné hromady, teda středa 10.3. 7:30 hod. a dále 
- postačí test i ze zaměstnání, např. potvrzení od zaměstnavatele, pracovníka BOZP 
- potvrzení o testu může být i v elektronické podobě, např. e-mail, SMS zpráva - musí však z potvrzení 

zaměstnavatele, SMS zprávy, či e-mailu jasně vyplývat výsledek testu NEGATIVNÍ, datum, hodina, kdy byl 
test proveden a přesná identifikace osoby, pro kterou byl proveden (alespoň jméno, příjmení, datum 
narození). 

 
b) Plná moc 
- na základě současné situace v souvislosti s onemocněním COVID 19 a s tím spojenou povinností prokázat 

se při Valné hromadě negativním testem bylo rozhodnuto, že plná moc k zastupování nemusí být úředně 
ověřena, resp. nemusí být úředně ověřený podpis osoby, která jí uděluje; jedná se pouze o doporučení  

 
c) Uplynutí funkčního období 
- pokud došlo k uplynutí funkčního období členů statutárního orgánu klubu po 5.10.2020, tedy po 

vyhlášení Nouzového stavu, bude postupováno na základě Lex Covid, tedy na tyto osoby bude nahlíženo, 
jako že jsou nadále členy orgánu 

- pokud došlo k uplynutí funkčního období před 5.10.2020, je nutno mít s sebou originál, případně úředně 
ověřenou kopii listiny prokazující volbu, např. zápis z Valné hromady oddílu, jako doklad o zvolení 
členem orgánu a trvajícím členství v orgánu, případně prokazující, že členství skončilo po datu 5.10.2020 

  
d) Kontrola členství v asociaci 
- u klubů, u kterých se bude vycházet z výpisu ze spolkového rejstříku, je nutné, aby všechny osoby 

uvedené ve výpise z tohoto rejstříku byly členy asociace ke dni konání Valné hromady, výjimka 
tělovýchovné jednoty, viz níže 

- pokud bude klub prokazovat své oprávnění zápisem z Valné hromady, bude kontrolováno členství osob v 
asociaci uvedených v tomto zápise, tzn. členství ve statutárním orgánu i kontrolním orgánu 

- pokud se týká klubů, které jsou tělovýchovnými jednotami (spolek složení z více sportovních klubů – 
příklad: fotbal, stolní tenis, volejbal,…), musí být členem asociace delegát jednající za klub na VH.  

- delegát za oddíl nemusí mít s sebou výpis ze spolkového rejstříku, k dispozici bude online připojení k 
případné kontrole. 
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e) Delegační lístek 
- delegát musí mít s sebou delegační lístek  
- delegační lístek musí být podepsán osobami jednajícími za klub (dle stanov příslušného klubu)  

a opatřen razítkem klubu  
 

f) Kontrola totožnosti 
- kromě delegačního listu, případně plné moci, musí mít každý delegát s sebou osobní doklad, kterým 

jednoznačně prokáže při prezenci svojí totožnost 
  

3. Upozornění směrem ke klubům 
- kontrolou dostupných informací ve veřejném rejstříku byly zjištěny u některých oddílů nedostatky, 

týkající se platnosti údajů. Zástupce tohoto oddílu bude povinen při registraci u Valné hromady předložit 
aktuálně platný zápis z poslední VH oddílu, který bude odpovídat stanovám toho daného oddílu, 
zejména pokud se týká délky mandátu statutárního orgánu.  
 
 

K dnešnímu dni se jedná o tyto kluby: 
 
TJ Jawa Divišov   doložit zápis z VH 
TJ Želivan Hulice  doložit zápis z VH 
TJ Sokol Jírovice  doložit zápis z VH 
TJ Slovan RÚ Kladruby doložit zápis z VH 
FK Libež   doložit zápis z VH 
TJ Nesperská Lhota  doložit zápis z VH 
T.J. Sokol Popovice  doložit zápis z VH 
TJ Sokol Přestavlky  doložit zápis z VH 
TJ Sokol Senohraby  doložit zápis z VH 
TJ Sokol Teplýšovice doložit zápis z VH 
TJ Sokol Tichonice  doložit zápis z VH 
FK Trhový Štěpánov doložit zápis z VH 
FC Vracovice  doložit zápis z VH 
SK Olbramovice  doložit zápis z VH 
Sportovní klub Pyšely  doložit zápis z VH 
T.J. Radošovice /o.Benešov/  doložit zápis z VH 
TJ Svoboda Ratměřice  doložit zápis z VH 
SOKOL CHOTÝŠANY  doložit stanovy i zápis z VH 
FC Libouň   doložit stanovy i zápis z VH 
Tělovýchovná jednota Sokol Neveklov   doložit zápis z VH 
Tělovýchovná jednota Sokol Ostředek  doložit zápis z VH 
Tělovýchovná jednota Mír Jablonná nad Vltavou  úplné znění stanov  
 

Kopie zápisu z Valné hromady musí být úředně ověřena! 
 
 
Tyto informace jsou oddílům zasílány z toho důvodu, že Okresní fotbalový svaz má zájem o to, aby se 

Valné hromady mohlo zúčastnit co nejvíce delegátů za kluby s právem účasti na Valné hromadě, a aby 
se předešlo případným problémům při prezenci delegátů na Valné hromadě OFS Benešov. 

 
Dokumenty k Valné hromadě: http://www.ofsbenesov.cz/clanek/dokumenty-k-valne-hromade-ofs-

benesov 

 
       za OFS Benešov 

       Mgr. Miroslav Garaja v.r. 
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