
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Zápis z jednání výkonného výboru KKFS ze dne 14.4.2015 

Karlovy Vary 

 
Přítomni:  Ing. Votík, Zeman, Hejret, Garaj, Skála, Smutný 
 
Omluveni:  Vojíř, Buday - PTM 
 
Hosté:   Špak Jiří – sekretář  
 
 
1. VV projednal: 
- výzvu Krajského soudu v Plzni k doplnění žádosti o zapsání Nadačního fondu KKFS do rejstříku 
subjektů – zajistí ing. Votík – splněno 
- žádost FK Tatran Kadaň o zařazení jeho družstev dospělých a mládeže do soutěží KKFS. VV KKFS 
pověřuje předsedu ing. Votíka k projednání celé záležitosti na FAČR a na základě jeho informací 
rozhodne. 
 
2. VV bere na vědomí: 
- nabídku společnosti PRO ISP – internetové připojení v rámci „Fotbalové revoluce“. Vzhledem 
k pokročilému stadiu příprav akce ponechává VVKKFS tuto záležitost v kompetenci klubů resp. OFS. 
Případné požadavky na kontakt zajistí sekretář p. Špak 
- pozvánku na akci „předání cen Dr. Václava Jíry“ za rok 2014, která se koná dne 5.5.2015 v 15 hodin 
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Zúčastní se předseda ing. Votík 
- informaci o svolání 17. Řádné Valné hromady FAČR, která se koná 5.6.2015 od 11 hodin v hotelu 
Clarion Congress v Praze. 
- informaci o Motivačních projektových příspěvcích KM FAČR – zajišťuje KM KKFS a PTM p. Buday 
 
- informace předsedy VV KKFS ing. Votíka 
- byla podána informace k návrhu mpř. FAČR za I. a II. ligu p. Svobody na osamostatnění 
profesionálních soutěží v rámci FAČR. VV FAČR schválil záměr na osamostatnění profesionálních 
soutěží v rámci FAČR. Regionální komise, složená z předsedů jednotlivých KFS, není proti návrhu na 
osamostatnění, ale jednoznačně požaduje, aby byly oba subjekty (FAČR a LFA) spravedlivě 
ekonomicky odděleny a nedošlo k ekonomickému oslabení výkonnostního a mládežnického fotbalu ve 
prospěch profesionálních klubů. Současná podoba návrhu LFA je pro výkonnostní fotbal nepřijatelná. 
VV KKFS pověřuje předsedu ing. Votíka k jednání v této věci a podání dalších informací na příštím VV 
KKFS. 
 
- informace předsedy STK p. Špaka 
- zpráva o činnosti registračního úseku KKFS – tržba za 1- 4/2015 byla 83.700,- Kč. 
- podrobná informace o průběhu „Fotbalové revoluce“ 
 - zápis o utkání bude umístěn na server FAČR do konce dubna 2015 
 - byla zveřejněna nová legislativa – kluby a členové FAČR mohou posílat návrhy na změny a 
doplňky jednotlivých směrnic 
 - pořízení internetového připojení a zajištění technického vybavení – dotace ve výši 10.000,- 
Kč na klub bude přidělena na základě rozhodnutí VV FAČR po losovacích aktivech všech soutěží pro 
sezonu 2015/2016  
 - VV KKFS upozorňuje kluby na potřebu vkládat fotografie členů (hráčů) do databáze – termín 
do 30.4.2015  
  
- informace předsedy KR p. Skály 
- byla projednána varianta řešení agendy RO a DFA ve vztahu k jejich daňovým a účetním 
povinnostem po zavedení „Fotbalové revoluce“ s cílem jejich zjednodušení. Informace bude předána 
prostřednictvím OFS. Problematika bude dále řešena prostřednictvím VV FAČR a další informace 
budou předávány postupně prostřednictvím KR OFS.  
  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
- informace PTM p. Budaye 
- dotace na turnaje mládeže pro r. 2015 – předloží p. Buday 
 
3. VV schvaluje: 
- pořadí klubů zařazených do akce „Zelený trávník 2015“: 
 1. TJ Strunal Luby u Chebu - 430.000,- Kč 
 2. FC Cheb   - 250.000,- Kč 
- obdrženou dotaci MŠMT pro Program V – Údržba a provoz sportovních zařízení pro r. 2015, 
rozdělenou na jednotlivé kraje dle počtu členů FAČR ve výši 383.569,- Kč. Na základě rozhodnutí VV 
KKFS bude tato částka rozdělena na jednotlivé OFS rovněž dle členské základny takto: 
 OFS Karlovy Vary 153.270,- Kč 
 OFS Sokolov  100.041,- Kč 
 OFS Cheb  130.258,- Kč 
VV KKFS ukládá všem OFS zpracovat rozdělovník a předložit na KKFS tak, aby byl dodržen termín 
předání na FAČR dne 30.4.2015.  
 
4. VV ukládá:  
- sekretáři KKFS na základě požadavku FAČR a Asociace krajů ČR zjistit pravdivý stav vybavení 
klubů „bezpečnými brankami“.  
- předsedovi KKFS neprodleně připravit materiál, který vychází z usnesení VH KKFS. 

 
 
 
Zapsal: ing. Votík 

 
 
 


