
Pravidla pro rozhodování na online zasedání Valné hromady  

Krajského atletického svazu Olomouc konané formou videokonference 

 

1. Obecná ustanovení 

 

1.1. Tato pravidla upravují v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých 

opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se 

soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního 

zákona a občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „Lex COVID“), podmínky a 

pravidla rozhodování na zasedání Valné hromady KAS konané online formou 

videokonference. 

1.2. Pojmy uváděné v těchto pravidlech mají význam stanovený v těchto pravidlech nebo ve 

Stanovách Českého atletického svazu (ČAS). 

1.3. Výbor KAS může rozhodnout o tom, že Valná hromada KAS bude o rozhodnutích, které jsou 

svěřeny do její působnosti dle Stanov ČAS, rozhodovat na online zasedání, a to v případě, 

kdy není možné nebo vhodné uskutečnit standardně zasedání Valné hromady z důvodů 

stanovených v Lex COVID. 

1.4. Rozhodování na online zasedání se může rovněž konat jako náhrada za zrušenou, nebo 

neusnášeníschopnou Valnou hromadu, v důsledku opatření stanovených v Lex COVID. 

V takovém případě je možné na online zasedání Valné hromady rozhodovat o volbě 

delegátů na Valnou hromadu ČAS, přičemž za kandidáty na funkci delegátů na Valnou 

hromadu ČAS se považují kandidáti, kteří byli řádně a včas nominováni k volbě. 

 

1.5. Online zasedání Valné hromady proběhne formou videokonference prostřednictvím aplikace 

GoToMeeting. Přihlašovací údaje a informace k zahájení videokonference budou zaslány 

členům KAS s dostatečným předstihem. Pro přístup na videokonferenci lze využít PC nebo 

mobilní zařízení (telefon, tablet). Pro přístup na PC je třeba si nainstalovat program 

GoToMeeting. Pro mobily a tablety je třeba nainstalovat stejnojmennou aplikaci. Pro hladký 

průběh videokonference je třeba mít stále připojení k internetu. Pro účely tohoto zasedání 

je nutné mít v průběhu online zasedání na zařízení zapnutou videokameru. 

 

2. Delegáti Valné hromady KAS 

 

2.1. K rozhodování na online zasedání Valné hromady KAS jsou oprávněni delegáti vyslaní 

jednotlivými členy KAS, a to v souladu s čl. XVI. odst. 5 Stanov ČAS. Každý z členů KAS vysílá 

na Valnou hromadu KAS jednoho delegáta na každých započatých 200 registrovaných 

sportovců podle stavu k 1. lednu roku 2021, přičemž každý z členů KAS může vyslat vždy 

alespoň jednoho delegáta. Počty delegátů jednotlivých spolků jsou uvedeny ve zveřejněné 

pozvánce na Valnou hromadu KAS Olomouc zaslané členům KAS poštou a na webu 

www.kasolomouc.cz 
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2.2. Delegátem člena KAS mohou být pouze osoby, které jsou oprávněny k jednání za člena KAS 

podle zápisu ve veřejném rejstříku anebo osoby zmocněné k zastupování člena KAS 

statutárním orgánem/osobou oprávněnou k jednání podle zápisu ve veřejném rejstříku. 

2.3. V případě, že za člena KAS bude jednat delegát na základě plné moci, zašle člen KAS plnou 

moc s dostatečným předstihem před konáním online zasedání Valné hromady KAS 

oscanovanou členovi mandátové komise Drahoslavu Dočkalovi na email: 

dockal@atletikaolomouc.cz 

2.4. Výbor KAS jmenoval členy mandátové komise – Drahoslava Dočkala, Jana Milase, Jarmilu 

Hynkovou pro účely ověření mandátů a prezentování přítomných delegátů na online 

zasedání a vytvoření prezenční listiny. 

 

3. Volby delegátů na Valnou hromadu Českého atletického svazu 

 

3.1. Volební komise 

3.1.1. Volební komise má nejméně tři členy. Členy volební komise jmenuje Výbor KAS.  

3.1.2.  Výbor KAS jmenoval členy volební komise: Tomáše Vykydala, Václava Klvaňu a Milana 

Čečmana. 

3.1.3.  Volební komise si volí ze svého středu předsedu. Pokud není upraveno jinak, o postupu 

volby předsedy volební komise rozhoduje volební komise. 

3.2. Tajemníkem volební komise byl předsedou KAS jmenován Mgr. Robert Novotný, email: 

rnovotny@atletika.cz 

3.3. Pro Valnou hromadu ČAS konanou v sobotu 17. dubna 2021 byly počty delegátů volených 

Valnými hromadami KAS a vyslaných členy KAS ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 4 Stanov 

ČAS vypočítány z počtu sportovců registrovaných v členech ČAS k 1. lednu 2021. KAS 

Olomouc volí na své Valné hromadě 5 delegátů. 

3.4. Návrhy kandidátů na funkci delegátů na Valnou hromadu ČAS je oprávněn podat delegát 

Valné hromady KAS nebo člen KAS. Návrh se podává emailem tajemníkovi volební komise až 

do okamžiku zahájení jednání online zasedání Valné hromady KAS. Návrh obsahuje jméno a 

příjmení kandidáta, jméno nebo název navrhovatele a datum. Tajemník volební komise 

vytvoří kandidátní listinu a před samotnou volbou přečte seznam obdržených kandidátů. 

3.4.1.  Na schůzi Výkonného výboru KAS Olomouc dne 27. 1. 2021 bylo diskutováno o 

delegátech na Valnou hromadu ČAS, kteří v případě zvolení souhlasí se svou delegací a 

účastí na Valné hromadě ČAS. Jedná se o Drahoslava Dočkala, Roberta Novotného, 

Zdeňka Rakowského, Jana Milase a Martina Sadila. 

 

3.5. Způsob voleb 

3.5.1. Volby na funkce delegátů na Valnou hromadu ČAS se konají veřejným hlasováním. 

Delegáti členů KAS vyjadřují svůj souhlas s navrženým kandidátem zvednutím ruky před 

kameru. 

 

3.6. Sčítání hlasů 

3.6.1. Členové volební komise sčítají hlasy. 
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3.6.2. V prvním kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů 

prezentovaných delegátů. 

3.6.3. Pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů prezentovaných delegátů více kandidátů, než 

je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. 

Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se 

mezi nimi volba. 

3.6.4. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů prezentovaných delegátů tolik kandidátů, aby byl 

obsazen stanovený počet míst, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby. 

3.6.5. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými 

získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, 

než je počet obsazovaných míst; při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se 

stejným počtem hlasů. 

3.6.6. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali prostou většinu hlasů 

prezentovaných delegátů. 

3.6.7. Nastane-li rovnost pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi 

nimi volba. 

 

3.7. Výsledky hlasování  

3.7.1. Výsledky hlasování každého kola volby oznámí Valné hromadě předseda volební 

komise. 

 

4. Návrhová komise 

4.1.  Výbor KAS jmenoval členy návrhové komise – Davida Uhlíře, Miroslava Sadila a Zdeňka 

Rakowského pro účely ověření zápisu z Valné hromady. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. KAS je povinen dokumenty vztahující se k rozhodování na online zasedání Valné hromady 

v listinné podobě archivovat nejméně po dobu pěti (5) let ode dne vyhlášení výsledků 

rozhodování, nestanoví-li právní předpis lhůtu delší. 

5.2. Výbor KAS je povinen o těchto pravidlech neprodleně informovat členy KAS, a to 

uveřejněním na webových stránkách KAS a rozesláním informativního e-mailu. 

5.3. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení na webových stránkách 

KAS. 

5.4. Tato pravidla jsou platná po dobu trvání mimořádného opatření při epidemii ve smyslu Lex 

COVID, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání 

Valné hromady KAS, nejdéle však do 1. června 2021. 

 

 


