STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Česká foosballová organizace
(schválené ustavující valnou hromadou dne 28. 10. 1998, ve znění změn schválených
valnou hromadou dne 24.6.2009)
Čl. I.- Úvodní ustanovení
I.1. Zakládá se občanské sdružení s názvem „Česká foosballová organizace“ (dále jen
„sdružení“).
I.2. Sídlem sdružení je Pražská 16/810, Praha 10, PSČ: 102 21.
I.3. Sdružení je založeno schválením stanov zakládajícími členy na ustavující valné hromadě,
svolané přípravným výborem, a vzniká registrací ministerstvem vnitra České republiky.
Čl. II. - Cíl činnosti
II.1. Sdružení je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, zabývajících se
foosballovým sportem a souvisejícími aktivitami. Cílem činnosti sdružení je vytváření
podmínek pro všestranný rozvoj foosballového sportu a podpora zájmů jeho členů
v souvislosti s jejich činností v rámci sdružení.
II.2. K dosažení tohoto cíle sdružení zejména:
a) podporuje foosballový sport ve vztazích se státem, orgány státní správy a
samosprávy, jakož i s ostatními právnickými a fyzickými osobami;
b) podporuje zájmy svých členů, týkající se jejich činnosti v rámci sdružení;
c) organizuje státní foosballovou reprezentaci České republiky a zastupuje český
foosballový sport v mezinárodním foosballovém hnutí, a za tím účelem se může
stávat členem jiných národních a mezinárodních sportovních organizací;
d) pořádá foosballové akce a za tím účelem vydává termínové listiny;
e) vydává pro Českou republiku sportovně-technické předpisy foosballového sportu,
řády a pravidla v návaznosti na platné znění obdobných mezinárodních předpisů, a
bdí nad dodržováním těchto předpisů;
f) řídí soustavu vrcholového foosballového sportu a systém výběru a výchovy
sportovně talentované mládeže;
g) podporuje výkonnostní foosballový sport a rozvoj veteránského a rekreačního
foosballového sportu;
h) koordinuje činnost organizačních jednotek sdružení a klubů působících v rámci
sdružení;
ch) řídí systém výchovy foosballových hráčů, trenérů a rozhodčích v rámci sdružení;
i) podporuje rozvoj sportovních zařízení, v nichž se foosballový sport provozuje;
j) získává prostředky pro rozvoj foosballového sportu;
k) vydává odborné materiály s foosballovou problematikou;
l) zajišťuje propagaci foosballového sportu;
m) organizuje a řídí mistrovství České republiky ve foosballu jednotlivců a družstev
všech věkových kategorií.

Čl. III. - Členství ve sdružení
III.1. Členem sdružení může být fyzická nebo právnická osoba, zabývající se foosballovým
sportem či souvisejícími aktivitami.
III.2. Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím výkonného výboru o přijetí uchazeče do
sdružení na základě jím podané písemné přihlášky. Členství ve sdružení vzniká dnem
doručení rozhodnutí výkonného výboru o přijetí za člena uchazeči.
III.3. Členové sdružení, kteří jsou fyzickými osobami (dále též „členové FO“), se pro účely
provozování foosballového sportu sdružují v klubech. Klub tvoří skupina nejméně 4
jmenovitě určených členů FO. Klub vzniká písemným oznámením o založení klubu
výkonnému výboru, obsahujícím název klubu a výčet jeho členů. Název klubu se nesmí
shodovat s názvem již existujícího klubu; v opačném případě určí název klubu výkonný
výbor. Členové klubu ze svého středu volí předsedu klubu, který za klub vystupuje vůči
sdružení od okamžiku, kdy je jeho zvolení oznámeno výkonnému výboru. Klesne-li počet
členů klubu pod 4 a není-li poté členská základna klubu ve lhůtě 7 dní náležitě doplněna, klub
zaniká a zbývající členové klubu se mohou stát členy jiného klubu. Seznam klubů, jejich
členů, předsedů a případně týmů, které v jejich rámci působí dle bodu III.5., vede výkonný
výbor. Předseda klubu je povinen oznamovat výkonnému výboru veškeré změny ve složení
členské základny klubu.
III.4. Každý člen FO může být členem některého z klubů, působících v rámci sdružení. Chceli se uchazeč stát členem některého z klubů, musí jeho přihláška k členství ve sdružení dle
bodu III.2. obsahovat určení klubu, jehož členem se uchazeč přijetím za člena sdružení stane,
jakož i souhlas předsedy určeného klubu s členstvím uchazeče v určeném klubu. Člen
sdružení nemůže být členem více než jednoho klubu.
III.5. Členové klubu o nejméně 8 členech mohou v rámci klubu vytvářet týmy. Tým tvoří
skupina nejméně 4 jmenovitě určených členů téhož klubu. Členové týmu ze svého středu volí
kapitána. Tým vzniká písemným oznámením o vytvoření týmu výkonnému výboru,
obsahujícím název týmu, jméno jeho kapitána a výčet jeho členů. Název týmu se nesmí
shodovat s názvem již existujícího týmu; v opačném případě určí název týmu výkonný výbor.
Klesne-li počet členů týmu pod 4 a není-li poté členská základna týmu ve lhůtě 7 dní náležitě
doplněna, tým zaniká. Klub, který nevytvoří žádný tým, se pro účely působení v rámci
sdružení, včetně hlasování na valné hromadě, pokládá za jeden tým. Předseda klubu je
povinen oznamovat výkonnému výboru veškeré změny ve složení členské základny týmů
působících v rámci jeho klubu.
III.6. Člen sdružení má zejména následující práva a povinnosti:
a) je oprávněn účastnit se valné hromady a za podmínek bodů V.5. a V.6. hlasovat na
valné hromadě;
b) je oprávněn být volen do orgánů sdružení (neplatí pro členy, kteří jsou právnickými
osobami, dále též „členové PO“);
c) je oprávněn účastnit se foosballových soutěží organizovaných a řízených sdružením,
a to za podmínek stanovených sportovně-technickými předpisy, řády a pravidly
vydanými sdružením;
d) je oprávněn prostřednictvím předsedy klubu dle bodu III.3. nahlížet do dokladů
sdružení;
e) je oprávněn prostřednictvím předsedy klubu dle bodu III.3. požadovat informace o
všech záležitostech sdružení a tyto informace dostávat;
f) je oprávněn využívat možností dalšího sportovního rozvoje a vzdělávání v rámci
sdružení;

g) je povinen dodržovat relevantní obecně závazné právní předpisy, stanovy sdružení,
sportovně-technické předpisy, řády a pravidla sdružení, jakož i závazná rozhodnutí
orgánů sdružení;
h) je povinen chránit dobré jméno a majetek sdružení;
ch) je povinen platit řádně a včas členské příspěvky.
III.7. Členství ve sdružení zaniká:
a) vystoupením člena, a to dnem, kdy je písemné oznámení člena o vystoupení
doručeno výkonnému výboru;
b) vyloučením člena pro porušení členských povinností, a to dnem doručení rozhodnutí
výkonného výboru o vyloučení člena dotyčnému členovi;
c) zánikem sdružení;
d) smrtí člena FO nebo zánikem člena PO.
Zánikem členství nevzniká nárok bývalého člena či jeho právních nástupců vůči sdružení na
vypořádací podíl ani jakýkoliv obdobný nárok.
III.8. O výši členských příspěvků na příslušný kalendářní rok rozhoduje výkonný výbor. V
rozhodnutí výkonný výbor rovněž stanoví den splatnosti členského příspěvku pro daný
kalendářní rok.
Čl. IV. - Orgány sdružení
Orgány sdružení tvoří valná hromada, výkonný výbor a prezident sdružení.
Čl. V. – Valná hromada
V.1. Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. Je shromážděním všech členů sdružení.
Do výlučné působnosti valné hromady patří:
a) schvalování stanov a jejich změn;
b) volba a odvolání předsedy a dalších členů výkonného výboru a prezidenta sdružení;
c) rozhodování o rozpuštění nebo sloučení sdružení, anebo o uzavření smlouvy o
součinnosti.
V.2. Valná hromada si může vyhradit k rozhodnutí i jakoukoliv jinou věc.
V.3. Řádnou valnou hromadu svolává prezident sdružení nejméně jednou za kalendářní rok.
Mimořádnou valnou hromadu svolává prezident sdružení na písemnou žádost výkonného
výboru, nebo prezident sdružení či výkonný výbor na písemnou žádost nadpoloviční většiny
členů pracovního orgánu sdružení, kterému výkonný výbor tuto pravomoc svěřil. Žádost musí
obsahovat navrhovaný program valné hromady. V případě, že valnou hromadu prezident
sdružení či výkonný výbor nesvolá do dvou měsíců od podání takové žádosti, může ji svolat
žadatelský orgán sám.
V.4. Orgán sdružení, který svolává valnou hromadu, musí nejméně jeden měsíc před jejím
konáním zveřejnit místo, datum a čas zahájení valné hromady, jakož i její navrhovaný
program, na oficiálních webových stránkách sdružení. Dále je povinen informovat, nejlépe emailem či telefonicky, o konání valné hromady předsedy všech klubů působících v rámci
sdružení, a to nejméně 14 dní před konáním valné hromady.
V.5. Členové FO hlasují na valné hromadě prostřednictvím delegátů. Členové FO, kteří jsou
zároveň členem některého z klubů, působících v rámci sdružení, hlasují prostřednictvím
delegátů týmů, jejichž jsou členy. Delegátem týmu je kapitán týmu, popř. jiný člen týmu,
který se za tím účelem prokáže písemnou plnou mocí, udělenou k hlasování na valné hromadě
kapitánem týmu. Členové FO, kteří nejsou členy žádného z klubů, hlasují tak, že skupina pěti
takových členů pro účely hlasování na valné hromadě ustanoví společného delegáta, a to
písemně nominační listinou. Zmocněný delegát odevzdá plnou moc či nominační listinu při

registraci účastníků valné hromady a sdružení ji uloží společně s prezenční listinou a zápisem
z valné hromady. Členové PO hlasují na valné hromadě osobně. Prezident sdružení a členové
výkonného výboru mají právo hlasovat na valné hromadě z titulu své funkce.
V.6. Každý z delegátů a členů PO má jeden hlas. Prezident sdružení a členové výkonného
výboru mají z titulu své funkce každý pouze jeden hlas, a to i v případě, vystupují-li zároveň
jako delegáti či zástupci člena PO.
V.7. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni delegáti, kteří mají dohromady
nadpoloviční většinu všech hlasů. Prezident sdružení, členové výkonného výboru a členové
PO se pro účely posouzení usnášeníschopnosti valné hromady pokládají za delegáty. Není-li
valná hromada v okamžiku zahájení usnášeníschopná, vyhlásí osoba řídící valnou hromadu
přerušení valné hromady na dobu 20 minut. Po uplynutí této doby valná hromada pokračuje a
pokládá se za usnášeníschopnou bez ohledu na počet hlasů přítomných delegátů.
V.8. Valná hromada rozhoduje prostou nadpoloviční většinou hlasů přítomných osob
oprávněných hlasovat, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. V případě rovnosti rozhoduje
hlas prezidenta sdružení.
V.9. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných osob oprávněných
hlasovat v těchto záležitostech:
a) schvalování stanov a jejich změn;
b) odvolání předsedy a dalších členů výkonného výboru a prezidenta sdružení;
c) rozhodování o rozpuštění nebo sloučení sdružení, anebo o uzavření smlouvy o
součinnosti.
V.10. Valná hromada může rozhodnout, že o určité věci rozhodne tajným hlasováním, jinak
se hlasuje veřejně. Volba a odvolání členů výkonného výboru a prezidenta sdružení probíhá
vždy veřejným hlasováním.
V.11. Valnou hromadu řídí prezident sdružení. Není-li prezident sdružení přítomen, řídí
valnou hromadu předseda výkonného výboru. Není-li přítomen ani předseda výkonného
výboru, řídí valnou hromadu člen výkonného výboru či jiný člen sdružení určený k tomu
předsedou výkonného výboru.
V.12. O průběhu a rozhodnutích valné hromady se pořizuje zápis, který se do 30 dní ode dne
konání valné hromady zveřejní na oficiálních webových stránkách sdružení. Za pořízení a
zveřejnění zápisu odpovídá výkonný výbor.
Čl. VI. – Prezident sdružení
VI.1. V čele sdružení stojí prezident sdružení, který reprezentuje sdružení navenek, zejména
zastupuje sdružení v tuzemských a mezinárodních sportovních organizacích; ustanovení čl.
VIII. tím nejsou dotčena.
VI.2. Prezident sdružení dále:
a) navrhuje předsedu a členy výkonného výboru;
b) řídí jednání valné hromady;
c) má právo účastnit se zasedání výkonného výboru s poradním hlasem.
VI.3. Prezident sdružení se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito
stanovami, rozhodnutími valné hromady a výkonného výboru, vydanými v rámci jejich
působnosti. Prezident sdružení je odpovědný valné hromadě.
VI.4. Prezidenta sdružení volí valná hromada. Prezidentem sdružení může být člen FO starší
21 let. Navrhovat kandidáta na prezidenta sdružení je oprávněn kterýkoliv člen sdružení.
Funkční období prezidenta sdružení činí 4 roky. Prezident sdružení může být do funkce
zvolen i opakovaně. Prezident sdružení nemůže být současně členem výkonného výboru.
VI.5. Výkon funkce prezidenta sdružení zaniká:
a) uplynutím funkčního období;

b) odvoláním prezidenta sdružení valnou hromadou;
c) vzdáním se funkce písemným oznámením výkonnému výboru;
d) zánikem členství prezidenta sdružení ve sdružení;
e) smrtí prezidenta sdružení.
VI.6. V období od zániku výkonu funkce prezidenta sdružení do zvolení nového prezidenta
sdružení plní úkoly prezidenta sdružení v přiměřeném rozsahu předseda výkonného výboru. V
případě zániku výkonu funkce prezidenta sdružení je výkonný výbor povinen svolat valnou
hromadu za účelem volby nového prezidenta sdružení nejdéle do 3 měsíců ode dne, kdy se o
zániku výkonu funkce prezidenta sdružení dozvěděl; to neplatí, dojde-li k volbě nového
prezidenta sdružení na valné hromadě, která prezidenta sdružení odvolala.
Čl. VII. - Výkonný výbor
VII.1. Výkonný výbor je výkonným orgánem sdružení, který řídí záležitosti sdružení a
provádí rozhodnutí valné hromady. Přitom postupuje v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady. Ustanovení čl. VIII. tím nejsou
dotčena.
VII.2. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do
působnosti valné hromady či prezidenta sdružení. Výkonnému výboru přísluší rozhodovat o
vyloučení člena sdružení dle bodu III.7.b) stanov. Výkonný výbor je členům sdružení povinen
na valné hromadě poskytovat informace o hospodaření sdružení. Na konci roku je povinen
vypracovat zprávu o hospodaření sdružení.Výkonný výbor je odpovědný valné hromadě.
VII.3. Výkonný výbor je tříčlenný a v jeho čele stojí předseda, který výkonný výbor zastupuje
navenek. Předsedu a další členy výkonného výboru volí na návrh prezidenta sdružení valná
hromada. Funkční období výkonného výboru je čtyřleté.
VII.4. Zasedání výkonného výboru svolává dle potřeby nebo na žádost dalších členů
výkonného výboru či prezidenta sdružení předseda výkonného výboru, který zasedání též řídí.
Výkonný výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni všichni jeho členové. Připouští se
zastoupení člena výkonného výboru jiným členem sdružení na základě plné moci. Výkonný
výbor rozhoduje prostou nadpoloviční většinou hlasů, přičemž každý z jeho členů má 1 hlas.
VII.5. Členství ve výkonném výboru zaniká:
a) uplynutím funkčního období výkonného výboru;
b) odvoláním člena výkonného výboru valnou hromadou;
c) vzdáním se členství písemným oznámením prezidentovi sdružení;
d) zánikem členství člena výkonného výboru ve sdružení;
e) smrtí člena výkonného výboru.
VII.6. Prezident sdružení je povinen nejdéle do 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o zániku
členství kteréhokoliv člena výkonného výboru ve výkonném výboru, svolat valnou hromadu
za účelem volby nového člena či nových členů výkonného výboru; to neplatí, dojde-li k volbě
nových členů výkonného výboru na valné hromadě, která je odvolala. V období od zániku
členství ve výkonném výboru do zvolení nového člena výkonného výboru zastupuje člena
výkonného výboru, jehož členství zaniklo, v přiměřeném rozsahu prezident sdružení.
VII.7. Výkon funkce předsedy výkonného výboru zaniká:
a) zánikem členství předsedy ve výkonném výboru;
b) odvoláním předsedy výkonného výboru valnou hromadou.
VII.8. Odvolá-li valná hromada předsedu výkonného výboru z jeho funkce, aniž by jej
zároveň odvolala z výkonného výboru, zůstává i po zániku výkonu funkce předsedy členem
výkonného výboru.
VII.9. Prezident sdružení je povinen nejdéle do 3 měsíců ode dne, kdy se o dozvěděl o zániku
výkonu funkce předsedy výkonného výboru, svolat valnou hromadu za účelem volby nového

předsedy výkonného výboru; to neplatí, dojde-li k volbě předsedy výkonného výboru na valné
hromadě, která jej odvolala. V období od zániku výkonu funkce předsedy výkonného výboru,
který nadále zůstává členem výkonného výboru, do zvolení nového předsedy výkonného
výboru, plní úkoly předsedy výkonného výboru člen výkonného výboru, pověřený k tomu
prezidentem sdružení. V období od zániku výkonu funkce předsedy výkonného výboru, u
něhož došlo zároveň k zániku členství ve výkonném výboru, do zvolení nového předsedy
výkonného výboru, plní úkoly předsedy výkonného výboru prezident sdružení.
VII.10. Výkonný výbor může zřizovat pracovní orgány sdružení (Rady, Komise atp.).
Působnost pracovního orgánu, členství v něm, jakož i veškeré další podrobnosti o jeho
organizaci a činnosti stanoví výkonný výbor v rozhodnutí o jeho zřízení.
Čl. VIII. – Jednání jménem sdružení
VIII.1. Prezident sdružení a výkonný výbor jsou oprávněni vůči třetím osobám jednat
jménem sdružení v běžných záležitostech v rámci své působnosti samostatně. V ostatních
záležitostech podléhá jednání prezidenta sdružení předchozímu souhlasu výkonného výboru a
jednání výkonného výboru předchozímu souhlasu prezidenta sdružení. Za výkonný výbor
přitom vystupuje jeho předseda nebo jeho jiný k tomu pověřený člen.
VIII.2. Písemné právní úkony činí sdružení tak, že na příslušnou listinu připojí svůj podpis
prezident sdružení a předseda výkonného výboru či jeho jiný k tomu pověřený člen.
Čl. IX. – Organizační jednotky sdružení
IX.1. Sdružení může pro účely naplňování svých cílů dle čl. II. těchto stanov zřizovat
organizační jednotky ve smyslu § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, v platném znění.
IX.2. Organizační jednotka vzniká rozhodnutím výkonného výboru. Název organizační
jednotky je složen z jednotné části ve znění „Oblastní foosballová organizace“ a z dodatku,
specifikujícího územní působnost organizační jednotky.
IX.3. Organizační jednotka má právní subjektivitu.
IX.4. Výkonný výbor vede evidenci organizačních jednotek a vystavuje každé organizační
jednotce registrační list, který obsahuje zejména název organizační jednotky, její sídlo, určení
osob jednajících za organizační jednotku a přidělené evidenční číslo.
IX.5. Organizaci a činnost organizační jednotky upravuje statut organizační jednotky, který
vydává výkonný výbor při jejím zřízení.
Čl. X. – Zásady hospodaření
X.1. Majetek sdružení tvoří členské příspěvky, registrační poplatky na soutěže a akce
pořádané sdružením, dotace, dary, půjčky a jiné příjmy.
X.2. Majetek sdružení slouží k naplňování cílů sdružení v souladu s těmito stanovami.
X.3. Při hospodaření se svým majetkem se sdružení řídí obecně závaznými právními předpisy
a těmito stanovami.
Čl. XI. – Zánik sdružení
Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, popř.
pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění. V případě zániku sdružení
bez právního nástupce se provede likvidace, na kterou se přiměřeně použijí ustanovení
obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

Čl. XII. - Závěrečná ustanovení
XII.1. Zasedání přípravného výboru sdružení ve dnech 27. a 28. 10. 1998 se pokládá za
ustavující valnou hromadu sdružení a členové přípravného výboru za zakládající členy
sdružení.
XII.2. Pokud tyto stanovy nebo obecně závazný právní předpis požadují, aby byla určitá
písemnost doručena některému z orgánů sdružení, je tato povinnost splněna doručením takové
písemnosti s uvedením orgánu, kterému je určena, do sídla sdružení.
XII.3. 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 nabyla účinnosti okamžikem schválení. Členové sdružení, pracovní orgány
sdružení, kluby, jejich předsedové a týmy, působící v rámci sdružení ke dni účinnosti nové
verze stanov, se pokládají za členy sdružení, pracovní orgány sdružení, kluby, jejich předsedy
a týmy dle nové verze stanov.
XII.4. Změny a doplňky stanov sdružení je oprávněna schvalovat pouze valná hromada.
Výklad stanov provádí výkonný výbor.

