PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ
spolku
Fotbalový klub Dobrovice, z.s.
se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41
IČO: 486 81 717
(dále jen „Spolek“)
zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5426
S odkazem na ustanovení §§ 18 – 22 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARSCoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve
znění pozdějších předpisů („lex covid“), přijal výkonný výbor Spolku rozhodnutí o konání valné
hromady Spolku dne 6. března 2021 od 14:00 hod. v sídle Spolku, s tím, že členům Spolku bude
současně (vedle přímé fyzické účasti na jednání valné hromady, ať již osobně či v zastoupení)
umožněno i korespondenční hlasování na této valné hromadě.
V případě, že se člen Spolku nedostaví na jednání valné hromady osobně (resp. v zastoupení při osobní
účasti zástupce), může odevzdat svůj hlas korespondenčně za níže uvedených podmínek
korespondenčního hlasování na valné hromadě Spolku konané dne 6. března 2021.
1. Korespondenční hlas musí splňovat následující náležitosti:
a. jméno, příjmení, datum narození a bydliště člena Spolku, jde-li o fyzickou osobu, nebo název
nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je
identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o
zástupci člena Spolku;
b. bod pořadu jednání valné hromady, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění
návrhu, o kterém je hlasováno;
c. úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje; v případě, že je korespondenční hlas podepsán
zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění; úřední ověření podpisu na
korepondenčním hlasu se nevyžaduje pouze v případě popsaném v bodu 9. níže (odevzdání
korespondenčního hlasu vhozením do volební schránky);
d. právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu (k zásilce obsahující listinu, jejímž
prostřednictvím korespondenčně hlasuje – dále jen „korespondenční hlasovací lístek“) připojí
originál (úředně potvrzený) nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního
orgánu jejím jménem, tento výpis / doklad nebude starší tří (3) měsíců.
2. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem člen Spolku o tom
kterém návrhu hlasuje. Pokud člen Spolku pošle korespondenční hlasovací lístek k určitému
návrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude se to považovat za vyjádření
vůle zdržet se hlasování o tomto návrhu.

3. Pokud bude při korespondenčním hlasování člen Spolku zastoupen zástupcem na základě plné
moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu
přihlížet, ledaže Spolek bude v dobré víře toho názoru, že takový rozpor je zjevně překonatelný
výkladem v souladu s právními předpisy.
4. Je-li při korespondenčním hlasování člen Spolku zastoupen zástupcem na základě plné moci a
nevyplývá-li z právních předpisů nebo z pozvánky na valnou hromadu něco jiného, musí být taková
plná moc písemná, podpis zmocnitele na ní musí být úředně ověřen a musí být přiložena k zásilce
obsahující korespondenční hlasovací lístek. Z plné moci musí vyplývat, že byla členem Spolku
udělena zmocněnci pro korespondenční hlasování na výše uvedené valné hromadě, příp. pro
zastupování na více valných hromadách Spolku. Je-li členem Spolku právnická osoba, je k zásilce
s korespondenčním lístkem povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence
(úředně potvrzený originál nebo úředně ověřenou kopii) ne starší tří (3) měsíců k datu konání valné
hromady.
5. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek, pokud
budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími
doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány
v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny,
doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do
českého jazyka.
6. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení člena Spolku, které případně
vyplývají z právních předpisů.
7. Právo členů Spolku korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu členů Spolku, kteří
na něm budou zapsáni ke dni konání valné hromady. Členové Spolku však mohou korespondenčně
hlasovat před tímto dnem.
8. Člen Spolku hlasuje tak, že zašle korespondenční hlasovací lístek na adresu společnosti: Fotbalový
klub Dobrovice, z.s, Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41. Zásilku obsahující
korespondenční lístek prosíme označte nápisem „FK Dobrovice, valná hromada –
korespondenční lístek“. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na výše uvedenou
adresu nejpozději jeden (1) kalendářní den před konáním valné hromady (tj. do pátku 5. března
2021 včetně), přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.
9. Namísto zaslání korespondenčního hlasovacího lístku na adresu sídla Spolku se členům Spolku
(resp. jejich zástupcům) umožňuje, aby korespondenční hlasovací lístek odevzdali osobně
vhozením do volební schránky, která bude umístěna v sídle Spolku v následujícím termínu
bezprostředně předcházejícím dni konání valné hromady od 2. března do 5. března 2021, vždy
v čase od 8,00 do 15,00 hod, a to za přítomnosti některého člena volební komise. Před hlasováním
se člen Spolku prokáže předložením platného občanského průkazu či jiného obdobného průkazu
totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz) přítomnému členovi komise; zástupce člena Spolku se
prokáže předložením svého průkazu totožnosti a dále shodně s podmínkami pro zastoupení, jak
uvedeno v bodech výše.

Členové Spolku (fyzické osoby) starší 60 let anebo členové (fyzické osoby), kteří jsou držitelé
průkazů ZTP/P, příp. další osoby po předchozí domluvě (dále jen „rizikové osoby“), mohou svůj
korespondenční hlasovací lístek odevzdat v termínu od 2. března do 5. března 2021, vždy v čase
od 16,00 do 19,00 hod vhozením do mobilní volební schránky. Některý ze členů volební komise
zajistí přepravu mobilní volební schránky do bydliště rizikové osoby na základě její telefonické
žádosti na telefonní číslo 739 458 708. Před hlasováním se člen Spolku prokáže předložením
platného občanského průkazu či jiného obdobného průkazu totožnosti (cestovní pas, řidičský
průkaz) přítomnému členovi komise; zástupce člena Spolku se prokáže předložením svého průkazu
totožnosti a dále shodně s podmínkami pro zastoupení, jak uvedeno v bodech výše.
V případech hlasováním vhozením korespondenčních hlasovacích lístkům do volební schránky,
resp. mobilní volební schránky, není potřeba, aby podpis na korespondenčním hlasovacím lístku
byl úředně ověřen. Ověření identity hlasujícího člena Spolku provede přítomný člen volební
komise ověřením totožnosti dle předloženého platného dokladu totožnosti a dle seznamu členů
Spolku vedeném Spolkem. Pokud z předcházejících bodů vyplývá, že společně s korespondenčním
hlasovacím lístkem je hlasující člen povinen doložit další listiny, připojí tyto pevně se svým
vyplněným a podepsaným hlasovacím lístkem a vhodí společně s ním do volební schránky.
Volební schránkou, resp. mobilní volební schránkou je neprůhledná zapečetěná (uzavřená
způsobem vylučujícím manipulaci před otevřením) pevná nádoba odpovídající velikosti, která je
uzpůsobena k vhození korespondenčního hlasovacího lístku bez nutnosti jejího otevření. Volební
schránka slouží ke sběru korespondenčních hlasovacích lístků a jejich zabezpečení před
provedením vyhodnocení rozhodování mimo zasedání valné hromady Spolku.
Pro účely zajištění hlasování členů Spolku vhozením svých hlasovacích korespondenčních lístků do
volební schránky, resp. mobilní hlasovací schránky, a dále pro účely otevření hlasovací schránky a
sečtení odevzdaných korespondenčních hlasovacích lístků jmenuje výkonný výbor tří (3) člennou
volební komisi, která se skládá z:
- Libor Novák, bytem
- David Miškovský, bytem
- Petr Mráček, bytem
A dále dva (2) náhradní členy (náhradní členové postupně nahradí stávajícího člena volební
komice, který nebude moci svoji funkci vykonávat, a to v pořadí níže uvedeném):
- Tomáš Cigánek, bytem
- Pavel Antoš, bytem
Volební komise se ve svém základním počtu tří (3) členů sejde po ukončení období, po které se
členům Spolku umožňuje hlasovat vhozením svých korespondenčních hlasovacích lístků do
volební schránky, za účelem otevření volebních schránek a spočítání počtu hlasů k jednotlivým
bodům zařazeným na pořad jednání valné hromady Spolku. Výsledky hlasování společně se všemi
korespondenčními hlasovacími lístky, odevzdanými členy Spolku prostřednictvím volební
schránky, volební komise předá výkonnému výboru Spolku, k rukám předsedy výkonného výboru,
tak, aby je tento měl k dispozici před zahájením jednání valné hromady Spolku.

10. Korespondenčně mohou členové Spolku hlasovat pouze o návrzích uvedených v pozvánce na
valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Členové Spolku,
kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení
zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Není-li
výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování
za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (přičemž
pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude
ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a člen
Spolku takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u
kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné
hromadě. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže člen Spolku změnit ani zrušit. Může však být
přítomen na valné hromadě osobně či v zastoupení. V takovém případě se nepřihlíží ke
korespondenčním hlasům, které odevzdal k hlasováním, jež budou probíhat po jeho zápisu do
listiny přítomných.

