Fotbalová asociace České republiky
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz

STATUT
Moravskoslezského krajského fotbalového svazu
I. Název a sídlo
1. Moravskoslezský krajský fotbalový svaz (dále jen ”MS KFS”) je nedílnou součástí Fotbalové asociace
České republiky (dále jen ”FAČR”).
2. Sídlem MS KFS je Ostrava.
II. Poslání MS KFS
1. MS KFS naplňuje poslání FAČR ve smyslu jeho Stanov a v úzké součinnosti s Řídící komisí FAČR pro
Moravu, ostatními krajskými fotbalovými svazy Moravy a okresními fotbalovými svazy spadající do
jeho působnosti.
2. MS KFS sjednocuje činnost okresních fotbalových svazů v jeho působnosti v návaznosti na práci
jednotlivých klubů.
3. MS KFS přímo řídí soutěže a to:
- Krajský přebor, l.A třídu a l.B třídu dospělých
- Krajské přebory a soutěže dorostenců a žáků
- Krajský pohár dospělých, příp. krajské poháry dorostu, žáků a přípravek
4. Posláním MS KFS je pečovat v účinné spolupráci s FAČR a Řídící komisí FAČR pro Moravu se sídlem
v Olomouci (dále jen ŘK FAČR M) o rozvoj fotbalu v rámci vymezené oblasti a vytvářet pro něj
všestranné a rovnoprávné podmínky pro všechny věkové kategorie a výkonnostní stupně.
5. Své poslání uskutečňuje MS KFS zejména tím, že:
- zabezpečuje v rámci vymezené oblasti vhodnou organizaci a řízení fotbalových soutěží a to
především mistrovských jako přirozeného vyvrcholení tréninkového procesu,
- spolupracuje s FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, jakož i s příslušnými okresními fotbalovými svazy (dále
jen “OFS”) a s MěFS v Ostravě (dále jen MěFS) ve všech oblastech fotbalového dění ve snaze o
maximální zajištění jeho potřeb a v dodržování náležité výkonnosti fotbalu ve vymezené oblasti,
- věnuje potřebnou péči výchově mládeže, sleduje talentové jedince a vytváří jim podmínky pro
dosažení co nejvyšší výkonnosti,

- spolupracuje kromě fotbalových orgánů uvedených v předchozím odstavci se sousedními krajskými
fotbalovými svazy na Moravě i se všemi fotbalovými oddíly (kluby) ve vymezené oblasti při vytváření
maximálně ekonomické a divácky přitažlivé struktury mistrovských soutěží při zohlednění potřebné
výkonnosti,
- organizuje a řídí ve své působnosti přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků,
- prosazuje a chrání zájmy a práva fotbalu a klubů sdružených v FAČR ve vymezené oblasti vůči
státním, politickýma jiným organům se sídlem v kraji,
- zabezpečuje sportovní reprezentaci MS KFS mládežnickými výběry,
- poskytuje legislativní a poradenský servis klubům kraje a okresů.
III. Organizační struktura
1. MS KFS je organizační součástí FAČR s právní subjektivitou odvozenou ve smyslu čl. 6 odst. 2 písm.
e) zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.
2. MS KFS zajišťuje i další úkoly, pokud těmito bude ve smyslu Stanov FAČR pověřen VV FAČR.
3. MS KFS řídí fotbalové kluby, které vyvíjejí činnost v rámci MS KFS na území stávajících okresů
Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava. V rámci své řídící činnosti spolupracuje s
Výkonnými výbory okresních fotbalových (dále jen “OFS”) a Městským fotbalovým svazem Ostrava
(dále je “MěFS”).
4. Za MS KFS navenek jedná jeho předseda nebo místopředseda eventuálně další pověřený člen VV
MS KFS. Předseda a místopředseda nesmí být ze stejného OFS či MěFS.
5. Úkoly MS KFS zabezpečuje sekretariát, jehož složení navrhuje MS KFS, schvaluje FAČR.
Zaměstnanci sekretariátu jsou v pracovně právním poměru s FAČR.
IV. Orgány MS KFS
1. Nejvyšším orgánem v působnost MS KFS je valná hromada (dále jen VH). Na VH MS KFS bude
přítomno celkem 60 delegátů s hlasem rozhodujícím z toho 30 delegátů z OFS a MěFS a 30 delegátů z
klubů řízených MS KFS.
Podrobné rozdělení delegátů:
- OFS a MěFS vysílá po 5 delegátech (celkem 30),
- kluby (z kategorie dospělých) v návaznosti na strukturou řízených soutěží vysílají 8 delegátů z KP, 10
delegátů z 1.A třídy a 12 delegátů z 1.B třídy,
- při změně struktury soutěží, klíč výběru delegátů určí VV KFS zároveň se svoláním VH MS KFS.
Dále se VH MS KFS zúčastňují s hlasem poradním členové VV, předsedové odborných komisí,
předseda Odvolací a revizní komise a současně nově navržení kandidáti do VV MS KFS, členové VV
FAČR a ostatních KFS, zaměstnanci FAČR a zástupci oddílů startujících v soutěžích MS KFS bez hlasu
rozhodujícího.
2. VH se schází nejméně 1 x za 2 roky.

3. Mimořádnou VH svolává VV MS KFS pokud to považuje za nutné nebo požádali o to nadpoloviční
většina klubů, startujících v soutěžích řízených MS KFS, anebo nadpoloviční většina okresních
fotbalových svazů a MěFS, anebo VV FAČR v souladu s čl.31. Mimořádnou VH je VV MS KFS povinen
svolat do 4 týdnů po zaslání podnětu.
4. VH MS KFS je oprávněna zejména:
a) projednávat zprávu o stavu fotbalu v kraji a o činnosti výkonného výboru a zprávu odvolací a
revizní komise
b) projednávat připomínky a podněty k činnosti FAČR a návrhy na změny a doplňky Stanov, řádů a
předpisů FAČR
c) schvalovat strategii rozvoje fotbalu v kraji na čtyřleté období
d) volí:
- předsedu krajského fotbalového svazu, který je volen všemi přítomnými delegáty s hlasem
rozhodujícím
- 3 členy výkonného výboru bez určení funkcí, kteří jsou voleni přítomnými delegáty s hlasem
rozhodujícím vyslanými OFS a MěFS
- 3 členy výkonného výboru bez určení funkcí, kteří jsou voleni přítomnými delegáty s hlasem
rozhodujícím vyslanými kluby krajských soutěží
- 5 členů a 2 náhradníky odvolací a revizní komise, kteří jsou voleni všemi přítomnými delegáty s
hlasem rozhodujícím
5. Výkonný výbor MS KFS zejména:
- zabezpečuje usnesení VH
- ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje rozvoj materiální, personální a finanční
základny fotbalu v kraji
- pečuje o výchovu trenérů, rozhodčích a delegátů a dalších funkcionářů
- pečuje o rozvoj nových travnatých hřišť a dalších zařízení pro fotbal
- pečuje o zabezpečování růstu fotbalových talentů ve střediscích a fotbalových třídách
- zabezpečuje popularizaci fotbalu v mediích
- přijímá opatření k rozvoji mládežnické kopané
- k zabezpečení úkolů zřizuje následující odborné komise, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy:
a) komisi sportovně technickou
b) komisi disciplinární
c) komisi rozhodčích

d) komisi hospodářskou
e) komisi mládeže
f) komisi trenérsko - metodickou
- případně další odborné komise
- stanovuje vnitřní zásady pro organizaci řízení soutěží a činnosti odborných komisí
- stanovuje plán práce a návrh rozpočtu pro příslušný rok vč. jejich vyhodnocení
- projednává a schvaluje termínové listiny předložené STK
- zabezpečuje losování soutěží
- hodnotí rozbory trestnosti hráčů a fotbalových klubů
- bere na vědomí listiny rozhodčích a delegátů svazu na návrh komise, průběžně vyhodnocuje jejich
činnost v návaznosti na návrhy postupů do vyšších orgánů v rámci FAČR
- spolupracuje s odbornými komisemi ŘK FAČR M a předkládat návrhy na jejich členy
- vyřizuje všechna podání účastníků soutěží, pokud jejich vyřízení nespadá do kompetence VH MS
KFS, Odvolací a revizní komise či jiným orgánům.
6. Výkonný výbor MS KFS má 7 členů včetně předsedy. Funkční období je čtyřleté. Změny v jeho
složení může činit každá valná hromada. Výkonný výbor si volí ze svého středu místopředsedu. Schází
se zpravidla 1x měsíčně. Jednání VV se řídí schváleným jednacím řádem. VV se schopen se usnášet v
případě přítomnosti nejméně 4 členů VV.
7. Odvolací a revizní komise (dále jen ORK) má 5 členů. Funkční období je čtyřleté. Změny v jeho
složení může činit každá valná hromada. Členové ORK si volí ze svého středu předsedu. Schází se
zpravidla 1x za 2 měsíce. ORK rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutí
odborných komisí, přičemž se řídí Statutem a Odvolacím řádem ORK FAČR. ORK provádí pravidelně
kontrolu hospodaření MS KFS.
V. Závěrečná ustanovení
1. Ve všech případech na jejichž úpravu výslovně nepamatují Stanovy FAČR, řády a předpisy FAČR
eventuálně rozhodnutí VV FAČR a tento Statut, rozhoduje VV MS KFS.
2. VV MS KFS je povinen ve Statutu přihlédnout ke změnám Stanov FAČR v oblasti KFS, OFS či MěFS a
k usnesením VH MS KFS.
3. Tento Statut byl schválen VV MS KFS dne 8.4.2014

