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Informace ke konání Valné hromady OFS Benešov 

      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 Benešov (13.3.2021).  
 
     Valná hromada může být uskutečněna, za předpokladu, že nedojde k dalším změnám ze strany Vlády 
ČR, které nejsme schopni ovlivnit a předvídat, kdy epidemická pravidla pro uskutečnění Valné hromady 
jsou v současné době následující: 
 
● všichni účastníci VH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou chirurgickou roušku, 
nebo respirátor s označení 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 VH není omezen. 
 
       Právo zúčastnit se Valné hromady kromě oddílů s hlasem rozhodujícím mají kandidáti na členy 
výkonného výboru, revizní komise a další osoby zajišťující průběh Valné hromady, to znamená, že na 
Valné hromadě bude přítomno cca 100 osob. Valná hromada proběhne prezenční formou za výše 
uvedených podmínek, jakýkoliv jiný způsob organizace Valné hromady není možný, neboť v současné 
době Výkonný výbor nemá platný mandát a veškeré náležitosti jsou řešeny v rámci platných stanov. 
 
      K hladkému a řádnému průběhu Valné hromady provádí OFS Benešov kroky směřující k zajištění 
antigenního testování, které by proběhlo před konáním VH, tak aby byly splněný podmínky (nejpozději 
72 hodin) pro testování, a aby bylo případně možné, kdyby byl někdo pozitivně testován, zajistit za sebe 
náhradu. 
 
Ze strany OFS Benešov budou pro účastníky na místě v případě potřeby zajištěny i respirátory FFP2, 
případně chirurgické roušky. 
 
 
     Vzhledem k tomu, že v hotelu Benica, kde se měla Valná hromada uskutečnit, není možné zajistit 
dodržení nastavených protiepidemických opatření a kritérií pro konání VH, OFS Benešov činí kroky 
k zajištění náhradního místa konání VH (ve stejný den a čas). O místě konání budou oddíly včas 
informovány. 
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       Na základě vývoje situace bude OFS Benešov požadovat ověření plné moci vystavené statutárním 
zástupcem klubu delegátovi VH. Tento krok není s úmyslem účastníkům ztížit účast na VH, ale zajistit 
klidný, bezproblémový a nerozporovatelný průběh VH.   
 
  Povinnost ověření plné moci se samozřejmě netýká statutárního zástupce oddílu.  
 
       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, přičemž ověření 

plné moci pro spolek není v případě provedení ověření na obecním úřadě pro spolky zpoplatněno (tato 

informace vyplývá na základě sdělení ČUS).  

      OFS Benešov upozorňuje kluby, že statutární zástupci klubů, včetně všech členů kontrolních orgánů, 
uvedených ve veřejném rejstříku/případně v zápisu z poslední VH klubu, musí být v době konání VH členy 
FAČR, toto je nezbytná podmínka pro účast zástupce klubu na VH.  
 
 
 
          Mgr. Miroslav Garaja v.r. 
                       předseda VV OFS Benešov 


