
Směrnice č. 1/2022 ze dne 24.1.2022 

o stanovení výše a splatnosti členského poplatku na rok 2022 

v České foosballové organizaci (ČFO) 

 

Výkonný výbor ČFO je na základě ustanovení čl. 4. odst. 4 platných Stanov ČFO oprávněn vydávat 

směrnici ČFO pro stanovení výše a splatnosti členského poplatku, jehož uhrazení řádně a včas je 

základní povinností člena ČFO. 

V souladu s tímto oprávněním Výkonný výbor ČFO schvaluje směrnici následujícího znění: 

 

Čl. 1 

Účel a stanovení členského poplatku 

Účelem stanovení členského poplatku je zejména úhrada členského poplatku za členy ČFO fyzické 

osoby v mezinárodní organizaci pro foosballový sport International table soccer organization (ITSF) a 

částečná úhrada základní činnosti ČFO. 

Členský poplatek se stanovuje pro členy právnické osoby, zejména tedy sportovní kluby a tělovýchovné 

jednoty (dále „SK“), členy fyzické osoby, které jsou členy klubu ČFO (dále „FO klubu ČFO“), a fyzické 

osoby, které nejsou členy klubu ČFO ani SK (dále též „FO“), pokud se zejména účastní sportovních nebo 

volnočasových aktivit ve foosballovém sportu, které jsou konány pod záštitou ČFO. 

Čl. 2 

Období platnosti a výše členského poplatku 

Členský poplatek se stanovuje na období od 1.12.2022 do 31.12.2022. Pokud zanikne členství SK, nebo 

FO v ČFO, nebo FO klubu ČFO v průběhu roku, členský poplatek ani jeho poměrná část se nevrací. 

Výše členského poplatku pro SK se stanovuje jako určitá částka vyplývající z počtu členů fyzických osob 

SK. Rozhodujícím dnem k určení počtu členů fyzických osob SK, z něhož se následně odvíjí výše 

členského poplatku v ČFO, je stav členské základny SK ke dni podání přihlášky. 

Pro příslušné období činí výše členského poplatku 100,- Kč (slovy sto korun českých) za každého člena 

fyzickou osobu v SK, pokud je přihláška SK nebo fyzické osoby v SK podána do 15.3.2022. Pro příslušné 

období činí taktéž výše členského poplatku 100,- Kč (slovy sto korun českých) za každého člena fyzickou 

osobu v SK, pokud je přihláška SK podána po 15.3.2022 z důvodu vzniku SK až po tomto datu. 

Výše členského poplatku pro příslušný rok činí 200,- Kč (slovy dvě stě korun českých) za každého člena 

fyzickou osobu v SK, pokud je přihláška SK nebo fyzické osoby v SK podána po datu 15.3.2022.  

SK, které podají přihlášku do 15.3.2022, a SK, které podají přihlášku po 15.3.2022 z důvodu svého 

vzniku až po tomto datu, budou v rámci finanční a další podpory své činnosti ze strany ČFO pro rok 

2022 upřednostněny. 

Výše členského poplatku pro FO klubu ČFO činí pro příslušné období 100,- Kč (slovy sto korun českých). 



Výše členského poplatku pro FO činí pro příslušné období 500,- Kč (slovy pět set korun českých). FO, 

která se v průběhu příslušného období stane členem SK nebo členem klubu ČFO, nevzniká nárok 

na vrácení poměrné části členského poplatku. 

Výše členského poplatku se hradí v plné výši i v případě, že se SK, fyzická osoba v SK, FO nebo FO klubu 

ČFO stala členem ČFO v průběhu roku 2022. 

Čl. 3 

Splatnost a vybírání členských poplatků 

Členský poplatek pro příslušné období je splatný nejpozději do 5 dní ode dne podání přihlášky do ČFO. 

Pokud SK v průběhu kalendářního roku přijme nového člena fyzickou osobu, potom je SK povinna 

přihlásit tohoto nového člena fyzickou osobu nejpozději do konce téhož měsíce, kdy tohoto člena 

fyzickou osobu SK přijalo, a uhradit za něj členský poplatek nejpozději do 5 dnů ode dne podání 

přihlášky této fyzické osoby do ČFO. 

Členské poplatky FO klubu ČFO přijímá daný klub ČFO a hradí za něj členský poplatek nejpozději do 5 

dnů ode dne podání přihlášky této FO klubu ČFO. 

SK ani klub ČFO nepřijímá ani nehradí členský poplatek za svého člena, pokud ten již v příslušném 

období uhradil členský poplatek jako FO. 

Členské poplatky se hradí na účet ČFO č. 2600 2845 01/2010 vedený u Fio banky. Přičemž SK uvede 

jako VS své IČO, klub ČFO uvede jako VS své evidenční číslo přidělené ČFO, a člen FO uvede jako VS své 

rodné číslo. 

Vybraný členský poplatek je příjmem ČFO určený na běžné výdaje ČFO. 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

Podmínkami přihlášky do ČFO a jejím podáním se zabývají příslušné směrnice Výkonného výboru 

ČFO. 

Výklad této směrnice náleží Výkonnému výboru ČFO.  

Výkonný výbor ČFO si vyhrazuje právo v případech hodných zřetele rozhodnout odchylně od pravidel 

uvedených v této směrnici. 

Tato směrnice zcela nahrazuje jakékoliv předchozí směrnice statutárních nebo výkonných orgánů 

spolku, které se zabývaly úpravou členského poplatku, jeho splatnosti apod. 

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 24.1.2022. 

 

Výkonný výbor ČFO ve složení: 

Prezident Radek Drda, Tomáš Džurdženík, Petr Plasgura, Karolína Plasgurová Holá, Lukáš Rais 


