Česká foosballová organizace, z. s.
stanovy spolku
Článek 1. Název a sídlo
Česká foosballová organizace, z. s., (dále jen „spolek“) má své sídlo
na adrese: Jakutská 1202/15, Praha 10 – Vršovice, PSČ: 100 00. Anglický ekvivalent
jména spolku: Czech foosball organization.
Článek 2. Účel spolku
Účelem spolku je zejména vytváření podmínek pro všestranný rozvoj
foosballového sportu a podpora zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností
v rámci spolku.
Článek 3. Hlavní činnosti spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku 2., co by
společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména:
a) podporou foosballového sportu ve vztazích se státem, orgány státní správy a
samosprávy, jakož i s ostatními právnickými a fyzickými osobami;
b) podporou zájmů svých členů, týkajících se jejich činnosti v rámci spolku;
c) organizováním státní foosballové reprezentace České republiky a
zastupováním českého foosballového sportu v mezinárodním foosballovém
hnutí a za tím účelem se spolek může stávat členem jiných národních a
mezinárodních sportovních organizací;
d) pořádáním foosballových akcí a za tím účelem vydáváním termínové listiny;
e) vydáváním pro Českou republiku sportovně-technických předpisů
foosballového sportu, řádů a pravidel v návaznosti na platné znění obdobných
mezinárodních předpisů, a dohledem nad dodržováním těchto předpisů;
f) řízením soustavy vrcholového foosballového sportu a systémem výběru a
výchovy sportovně talentované mládeže;
g) podporou výkonnostního foosballového sportu a rozvojem veteránského a
rekreačního foosballového sportu;
h) koordinací činnosti oblastních organizací a klubů působících v rámci spolku;
i) řízením systému výchovy foosballových hráčů, trenérů a rozhodčích v rámci
spolku;
j) podporou rozvoje sportovních zařízení, v nichž se foosballový sport provozuje;
k) získáváním prostředků pro rozvoj foosballového sportu;
l) vydáváním odborných materiálů s foosballovou problematikou;
m) zajištěním propagace foosballového sportu;
n) organizací a řízením mistrovství České republiky ve foosballu jednotlivců a
družstev všech věkových kategorií.
Článek 4. Členství ve spolku
Členem spolku se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba,
která o to projeví zájem.
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Členství ve spolku vzniká schválením přihlášky Výkonným výborem spolku
(dále též „VV“) a to nejpozději do 30 dní ode dne doručení přihlášky na adresu
spolku, nebo předáním přihlášky na jedné ze sportovních akcí spolku, nebo
způsobem, který určí směrnice VV, a zároveň zaplacením členského příspěvku. Za
schválenou se považuje i přihláška zájemce o členství, vůči níž se do 30 dní ode dne
doručení přihlášky na adresu spolku, nebo předáním přihlášky na jedné ze
sportovních akcí spolku, VV nevyjádří zamítavě.
Základní práva členů spolku jsou:
− účastnit se aktivit organizovaných spolkem, popř. jinými organizacemi, které
umožňují účast členů spolku, a to za splnění podmínek stanovených spolkem,
− podílet se na výhodách, které z členství vyplývají,
− uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku, jejímž cílem je zlepšení činnosti
spolku.
− účastnit se Valné hromady za podmínek dle článku 8. stanov,
− hlasovat na Valné hromadě za podmínek dle článku 8. stanov,
− být volen od 18-i let do orgánů spolku.
Základní povinnosti členů spolku jsou:
− dodržovat stanovy spolku, řídit se přijatými směrnicemi a rozhodnutími orgánů
spolku,
− svým chováním usilovat o dobré jméno a dobrou reprezentaci spolku,
− šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku,
− řádně a včas platit členské příspěvky dle směrnice vydané VV.
Členství ve spolku zaniká:
− doručením písemného oznámení o vystoupení člena VV,
− vyloučením člena VV pro neplnění základních povinností,
− nezaplacením členského příspěvku dle podmínek uvedených ve směrnici
vydané VV,
− úmrtím nebo zánikem člena,
− zánikem spolku.
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne
do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
Článek 5. Oblastní organizace
Oblastní organizace (dále jen „OO“) může být založena jako pobočný spolek
s právní osobnostní odvozenou od spolku.
Spolek neručí za závazky a dluhy pobočných spolků.
O založení a zrušení pobočného spolku rozhoduje VV na návrh alespoň
6 členů spolku, kteří mají zájem o založení nebo zrušení pobočného spolku se
zaměřením na foosballovou sportovní činnost.
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O zrušení pobočného spolku rozhoduje VV na návrh statutárních zástupců
pobočného spolku nebo z vlastního rozhodnutí VV a to zejména z důvodu nečinnosti
pobočného spolku, porušování stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů spolku
ze strany pobočného spolku, případně jiným závažným důvodem. Návrh na zrušení
pobočného spolku může předložit i 6 členů pobočného spolku.
Název pobočného spolku musí obsahovat text „ … (název pobočného spolku,
který musí obsahovat název města, popř. část města apod.) oblastní organizace
ČFO“.
Orgány OO jsou:
a) členská schůze (nejvyšší orgán)
b) výbor OO (výkonný orgán)
c) předseda (statutární orgán)
Členská schůze je nejvyšším orgánem OO a schází se nejméně 1 x ročně.
Členskou schůzi svolává předseda OO. Členská schůze se skládá ze všech členů
OO a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny všech členů OO.
K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční
většiny přítomných členů.
Do působnosti členské schůze OO náleží rozhodování o zásadních otázkách
OO, které však nejsou vyhrazeny orgánům spolku, a to zejména:
a) volba a odvolání členů výboru OO,
b) volba zástupců OO na valnou hromadu spolku,
c) schválení výsledku hospodaření OO,
d) určení hlavních směrů činnosti OO,
e) rozhodování o přijetí za člena OO za předpokladu, že zájemce o členství
v OO je již členem spolku za podmínek těchto stanov,
f) rozhodnutí o vstupu OO do spolku.
Výbor OO zabezpečuje a řídí činnost OO mezi zasedáními členské schůze.
Výbor OO má nejméně 3 členy, jejichž funkční období je 4 leté. Výbor OO svolává
k zasedání dle potřeby předseda OO nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo
nemůže činit, jiný člen výboru OO.
Výbor OO zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů spolku,
b) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze OO,
c) rozhoduje o všech záležitostech OO, které nespadají do výlučné pravomoci
členské schůze OO nebo orgánů spolku.
Statutárním orgánem OO je předseda OO.
V rozsahu své působnosti OO zajišťuje a vytváří podmínky pro rozvoj
foosballového sportu, přičemž zejména:
a) udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti nebo
v souvislosti s ní využívá,
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b) vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to včetně podmínek
materiálních a finančních,
c) organizuje sportovní soutěže,
d) na základě svého rozhodnutí se sdružuje ve spolku.
Článek 6. Kluby
Členové fyzické osoby se mohou stát členem klubu spolku, který nemá právní
osobnost (subjektivitu), pokud o to projeví zájem.
Klub je zřizován podle příslušnosti členů fyzických osob k městu (popř. části
města apod.), v němž foosballový sport provozují. Od toho se také odvíjí název
klubu: „ … (název klubu, který musí obsahovat název města, popř. části města
apod.) klub ČFO“.
O zřízení a zrušení klubu rozhoduje VV spolku, který rovněž stanovuje bližší
podmínky fungování klubu spolku.
Článek 7. Orgány spolku
Orgány spolku jsou Valná hromada, Výkonný výbor a Prezident.
Článek 8. Valná hromada
Valná hromada (dále jen „VH“) je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji členové
spolku právnické osoby. Pozvání členů spolku právnických osob zajišťuje Prezident,
který zároveň vyvěsí pozvánku na oficiální webové stránky spolku a facebookové
stránky spolku. VH svolává prezident podle potřeby, minimálně však 1x ročně, a
seznamuje ji s výsledky činnosti spolku a dalším rozvojem a směřováním spolku.
Volební právo na VH a to mimo jiné i při volbě Prezidenta, členů VV i celého
VV má
-

člen právnická osoba, kterou na VH zastupuje osoba právnickou osobou
k tomu pověřená,

-

jednotliví členové VV, jimž nezaniklo členství ve VV,

-

Prezident, kterému nezanikl mandát.

Každý člen VV, jemuž nezaniklo členství ve VV, a Prezident, kterému
nezanikl mandát, má při hlasování na VH a to mimo jiné i při volbě Prezidenta,
členů VV i celého VV, jeden hlas.
Každý člen právnická osoba, který má alespoň 10 členů, má
při hlasování na VH a to mimo jiné i při volbě Prezidenta, členů VV i celého VV,
alespoň jeden hlas. Člen právnická osoba má na VH :
-

dva hlasy v případě, že má 101 až 200 členů,

-

tři hlasy v případě, že má 201 až 300 členů,

-

čtyři hlasy v případě, že má 301 až 400 členů,
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-

pět hlasů v případě, že má 401 až 500 členů,

-

šest hlasů v případě, že má 501 až 600 členů,

-

sedm hlasů v případě, že má 601 až 700 členů,

-

osm hlasů v případě, že má 701 až 800 členů,

-

devět hlasů v případě, že má 801 až 900 členů,

-

deset hlasů v případě, že má 901 až 1000 členů,

-

jedenáct hlasů v případě, že má 1001 a více členů.

Aby člen právnická osoba mohl hlasovat na VH dle podmínek uvedených
v předchozích odstavcích, musí mít uhrazen členský příspěvek dle podmínek
uvedených ve směrnici vydané VV a členové člena právnické osoby se musí
zúčastnit sportovních akcí pořádaných členem právnickou osobou, spolkem nebo
jinou organizací zabývající se foosballovým sportem dle podmínek uvedených
ve směrnici vydané VV.
VH rozhoduje ve všech věcech nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných
členů právnických osob (tj. prostou většinou hlasů) a to mimo jiné i při volbě
Prezidenta, členů VV i celého VV s výjimkou změny stanov spolku, kde je nutné
získat 2/3 hlasů všech přítomných členů právnických osob.
Do výlučné působnosti VH patří zejména:
a) schvalování stanov a jejich změn;
b) volba a odvolání členů VV i celého VV a Prezidenta spolku
c) rozhodování o zrušení, přeměně či sloučení spolku, anebo o uzavření
smlouvy o součinnosti.
Valná hromada si může vyhradit k rozhodnutí i jakoukoliv jinou věc.
Článek 9. Výkonný výbor
VV je statutárním a výkonným orgánem spolku, jenž řídí činnost spolku.
VV je šestičlenný. Členové VV jsou voleni na 4 roky. Členové VV jsou voleni
VH. Členové VV následně zvolí ze svého středu předsedu VV, který řídí činnost VV a
odpovídá za jeho činnost schůzí. Pokud tak nečiní, může tak učinit kterýkoliv člen
VV. Členství ve VV zaniká ukončením funkčního období VV, žádostí o odstoupení,
odvoláním VH pro neplnění základních povinností nebo úmrtím. V případě, že se VV
z uvedených důvodů stane neúplný, dochází k dovolbě nových členů VV na uvolněné
posty na mimořádné schůzi VH, kterou svolává Prezident. Takto doplněný VV má
pouze zbývající funkční období VV v původním složení. V případě, že zanikne celý
VV, bude Prezidentem spolku svolána mimořádná schůze VH, na níž bude zvolen
nový VV, který má 4 leté funkční období. Ke svolání mimořádné schůze VH musí
dojít nejpozději do 60 dnů ode dne zániku členství člena VV nebo celého VV.
Jednotliví členové VV jsou oprávněni jednat samostatně jménem spolku
ve věcech a na základě rozhodnutí či pověření VH nebo VV.
Rozhodnutí VV je platné, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina všech
členů VV.
Členem VV se může stát člen spolku fyzická osoba starší 18-i let.
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VV je zejména oprávněn určit hlavní zaměření činnosti spolku v souladu
s účelem spolku dle čl. 2., rozhodnout o vstupu spolku do právnických osob,
rozhodnout o členství spolku v mezinárodních organizacích, rozhodnout o otázkách
spojených s fungováním spolku (včetně dispozice s movitým i nemovitým majetkem),
schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich
členů.
VV dále rozhoduje o vyloučení, nepřijetí či vstupu člena do spolku. Evidenci
členů spolku vede člen VV, kterého k tomuto pověří VV.
VV rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
Článek 10. Prezident
Prezident zastupuje spolek navenek a jedná samostatně ve věcech a
na základě rozhodnutí či pověření VH nebo VV.
Prezidentem se může stát člen spolku fyzická osoba starší 21 let.
Prezident nemůže být současně členem VV.
Prezident je volen na 4 roky. Prezident je volen VH. Funkce Prezidenta spolku
zaniká ukončením funkčního období, žádostí o odstoupení, odvoláním VH
pro neplnění základních povinností nebo úmrtím.
Prezident je oprávněn přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní
poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.
Článek 11. Hospodaření spolku
Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Spolek si samostatně organizuje veškerou činnost podle obecně závazných
právních předpisů, podle vlastních pravidel a směrnic, při respektování stavu
materiálně technických podmínek, vlastních příjmů a výdajů.
Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dotace, dary, granty, úroky z konta a
další. Z uvedených příjmů spolek hradí své výdaje na vykonávání činnosti a další
nezbytné záležitosti.
Finanční prostředky jsou uloženy na bankovním účtu a v příruční pokladně
Prezidenta spolku. S prostředky je oprávněn disponovat Prezident spolku a každý
člen VV, přičemž výdaje nad 5000,-Kč musí schválit VV.
Prezident zajistí vedení evidence příjmů, výdajů a majetku v souladu se
Zákonem o účetnictví.
Článek 12. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku či pobočného
spolku
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden
na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
V případě zániku OO (pobočného spolku) je jeho likvidační zůstatek bezplatně
převeden na spolek.
Tento dokument má pouze informativní charakter, závazné znění je zveřejněno ve Spolkovém rejstříku na
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Článek 13. Závěrečná ustanovení
Zasedání přípravného výboru spolku ve dnech 27. a 28. 10. 1998 se pokládá
za ustavující valnou hromadu spolku a členové přípravného výboru za zakládající
členy spolku.
Původní verze stanov byla schválena ustavující valnou hromadou dne
28. 10. 1998 a nabyla účinnosti okamžikem schválení. Nová verze stanov byla
schválena valnou hromadou dne 24.6.2009 a nabyla účinnosti okamžikem schválení.
Účinnost stanov spolku vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.
V Praze dne 29.10.2019
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