
Směrnice č. 1/2021 ze dne 1.6.2021 

o bližších podmínkách členství, postupu přijímání a evidenci členů 

právnických a fyzických osob v České foosballové organizaci (ČFO) 

 

Výkonný výbor ČFO je na základě ustanovení čl. 9. odst. 2 platných Stanov ČFO oprávněn vydávat 

směrnici ČFO pro vymezení bližších podmínek vzniku členství. 

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

 

Čl. 1 

Členství právnické osoby v ČFO 

V ČFO se v souladu s jejími platnými stanovami sdružují mimo jiné právnické osoby, a to zejména 

sportovní kluby, případně tělovýchovné jednoty (dále jen „SK“), jako subjekty zabývající 

se foosballovým sportem. 

SK jsou samostatnými spolky, které jsou ustavené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v aktuálním znění. Svoji činnost a vnitřní strukturu upravují vždy vlastními stanovami. 

SK přísluší členství v ČFO. Členství SK vzniká jejich přijetím za člena Výkonným výborem ČFO na základě 

písemné přihlášky. 

Čl. 2 

Členství fyzické osoby, která je členem klubu ČFO, v ČFO 

ČFO dle ustanovení čl. 6 platných Stanov ČFO zřizuje své kluby ČFO. Fyzická osoba, která je členem ČFO, 

ale není členem SK, se může stát člen klubu ČFO, tedy se do něj začlenit. Takto začleněná osoba je stále 

považována za člena fyzickou osobu v souladu s čl. 4 odst. 1 platných Stanov ČFO, dále však je blíže 

v rámci vnitřní organizace ČFO považována za člena fyzickou osobu, která je členem klubu ČFO (dále 

„FO klubu ČFO“).  

Z tohoto členství v klubu ČFO mohou členovi fyzické osobě vyplývat odlišná práva a povinnosti od člena 

fyzické osoby, která není členem klubu ČFO ani členem SK. Bližší podmínky klubu ČFO stanovuje 

Směrnice č. 2/2021 o bližších podmínkách zřízení, fungování a zrušení klubu České foosballové 

organizace (ČFO). 

FO klubu ČFO přísluší členství v ČFO. Členství FO klubu ČFO vzniká jejím přijetím za prostého člena 

fyzickou osobu a následně jejím začleněním do klubu ČFO, nebo se fyzická osoba stane členem ČFO 

jako člen fyzická osoba přímo začleněná v rámci vnitřní organizace ČFO. V obou případech rozhoduje o 

členství Výkonný výbor ČFO na základě písemné přihlášky. 

Čl. 3 

Členství fyzické osoby, která není členem klubu ČFO ani právnické osoby, která je členem ČFO, 

v ČFO 

V ČFO se v souladu s jejími platnými stanovami sdružují mimo jiné fyzické osoby, které mají zájem 

o foosballový sport. Tyto fyzické osoby mohou být sdruženy v ČFO prostřednictvím svého členství 



v právnické osobě, která je členem ČFO, nebo mohou být členem ČFO jako fyzické osoby, které nejsou 

začleněny do klubu ČFO ani nejsou členem právnické osoby, která je členem ČFO (dále „FO“). 

FO přísluší členství v ČFO. Členství FO vzniká jejím přijetím za člena Výkonným výborem ČFO na základě 

písemné přihlášky. 

Čl. 4 

Přihláška SK 

SK, který se chce stát členem ČFO, zašle písemnou přihlášku na e-mail info@cfo.cz, nebo vyplní 

příslušný registrační formulář na webu www.cfo.cz. 

Přihláška musí obsahovat výslovný projev vůle stát se členem ČFO, podepsaný oprávněnými osobami 

SK a jmenný seznam členů SK. 

Přihláška je součástí této směrnice jako její příloha č. 1. 

K přihlášce SK přiloží vlastní platné (aktuální) stanovy, pokud tyto nejsou založeny ve sbírce listin 

spolkového rejstříku, a výpis ze spolkového rejstříku ne starší tří měsíců (postačí výpis dostupný na 

internetových stránkách www.justice.cz). 

Čl. 5 

Přihláška FO klubu ČFO 

Fyzická osoba, která se chce stát členem FO klubu ČFO, zašle písemnou přihlášku příslušnému klubu 

ČFO na jeho mail a ten následně přepošle danou přihlášku na e-mail info@cfo.cz, nebo vyplní za svého 

člena FO klubu ČFO příslušný registrační formulář na webu www.cfo.cz. 

Přihláška FO člena klubu ČFO musí obsahovat výslovný projev vůle stát se členem ČFO a zároveň 

členem příslušného klubu ČFO, podepsaný FO. 

Přihláška je součástí této směrnice, jako její příloha č. 1. 

Čl. 6 

Přihláška FO 

FO, která se chce stát členem ČFO, zašle písemnou přihlášku na e-mail info@cfo.cz, nebo vyplní 

příslušný registrační formulář na webu www.cfo.cz. 

Přihláška musí obsahovat výslovný projev vůle stát se členem ČFO, podepsaný FO. 

Přihláška je součástí této směrnice, jako její příloha č. 1. 

Čl. 7 

Vznik členství SK v ČFO 

O přijetí SK do ČFO rozhoduje Výkonný výbor ČFO, pokud je to možné, na svém nejbližším jednání. 

SK se stává členem ČFO dnem rozhodnutí Výkonného výboru ČFO anebo uhrazením členského 

poplatku v souladu se Směrnicí Výkonného výboru o stanovení výše a splatnosti členského poplatku na 

daný rok podle toho, která ze skutečností nastane později. Pro vznik členství musí být splněny obě 

podmínky, tedy se vznikem členství musí souhlasit Výkonný výbor ČFO a zároveň musí být uhrazen 
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členský poplatek. Výkonný výbor ČFO obratem vyrozumí SK o svém rozhodnutí přijmout SK za člena 

ČFO a zaeviduje jej do databáze ČFO. 

Sdružené SK mají práva a povinnosti členů právnických osob ČFO dle Stanov ČFO. 

Vznikem členství SK v ČFO vzniká zároveň členství všem členům SK, které SK uvede v přihlášce a za něž 

zaplatí členský poplatek dle Směrnice Výkonného výboru o stanovení výše a splatnosti členského 

poplatku na daný rok. FO, které jsou členem sdruženého SK, mají práva a povinnosti členů fyzických 

osob ČFO dle Stanov ČFO. 

Čl. 8 

Vznik členství FO klubu ČFO v ČFO 

O přijetí FO klubu ČFO do ČFO rozhoduje Výkonný výbor ČFO, pokud je to možné, na svém nejbližším 

jednání. Pokud byla fyzická osoba již členem FO a nyní má v úmyslu stát se člen FO klubu ČFO, 

nerozhoduje o začlenění takové FO Výkonný výbor ČFO, protože ten již dříve rozhodl o členství, ale 

dochází pouze k začlenění člena FO pod příslušný klubu ČFO v rámci vnitřní organizace ČFO, čímž se 

stává člen FO členem FO klubu ČFO. O začlenění člena FO pod příslušný klub ČFO rozhoduje příslušný 

klub ČFO za základě jeho žádosti o začlenění v souladu se směrnicí Výkonného výboru ČFO. 

FO klubu ČFO se stává členem ČFO dnem rozhodnutí Výkonného výboru ČFO anebo uhrazením 

členského poplatku v souladu se Směrnicí Výkonného výboru o stanovení výše a splatnosti členského 

poplatku na daný rok podle toho, která ze skutečností nastane později. Pro vznik členství musí být 

splněny obě podmínky, tedy se vznikem členství musí souhlasit Výkonný výbor ČFO a zároveň musí být 

uhrazen členský poplatek. Výkonný výbor ČFO obratem vyrozumí příslušný klub ČFO o svém rozhodnutí 

přijmout FO klubu ČFO za člena ČFO a zaeviduje jej do databáze ČFO. 

FO klubu ČFO mají práva a povinnosti členů fyzických osob ČFO dle Stanov ČFO. 

Čl. 9 

Vznik členství FO v ČFO 

O přijetí FO do ČFO rozhoduje Výkonný výbor ČFO, pokud je to možné, na svém nejbližším jednání. 

FO se stává členem ČFO dnem rozhodnutí Výkonného výboru ČFO anebo uhrazením členského 

poplatku v souladu se Směrnicí Výkonného výboru o stanovení výše a splatnosti členského poplatku na 

daný rok podle toho, která ze skutečností nastane později. Pro vznik členství musí být splněny obě 

podmínky, tedy se vznikem členství musí souhlasit Výkonný výbor ČFO a zároveň musí být uhrazen 

členský poplatek. Výkonný výbor ČFO obratem vyrozumí FO o svém rozhodnutí přijmout FO za člena 

ČFO a zaeviduje jej do databáze ČFO. 

FO mají práva a povinnosti členů fyzických osob ČFO dle Stanov ČFO. 

Čl. 10 

Zánik členství SK v ČFO 

Členství SK v ČFO zaniká způsobem a z důvodů uvedených v čl. 4 Stanov ČFO. Zejména, ne však 

výhradně, se jedná o podmínku hradit řádně a včas členské poplatky dle Směrnice Výkonného výboru 

o stanovení výše a splatnosti členského poplatku na daný rok. 

Pokud zanikne v souladu s čl. 4 Stanov ČFO členství SK, zaniká zároveň také členství všech členů SK, 

které ČFO u daného SK eviduje, pokud Výkonný výbor nerozhodne jinak. 



 

Čl. 11 

Zánik členství FO klubu ČFO v ČFO 

Členství FO klubu ČFO zaniká způsobem a z důvodů uvedených v čl. 4 Stanov ČFO, které se týkají 

členství fyzických osob v ČFO. Zejména, ne však výhradně, se jedná o podmínku hradit řádně a včas 

členské poplatky dle Směrnice Výkonného výboru o stanovení výše a splatnosti členského poplatku na 

daný rok. 

Pokud zanikne v souladu s čl. 6 Stanov ČFO klub ČFO, nezaniká zároveň také členství FO klubu ČFO, 

které ČFO u daného klubu ČFO eviduje, tito členové se pouze v rámci vnitřní organizace ČFO stávají 

členy FO, pokud nepodají žádost o začlenění do jiného klubu ČFO. 

Čl. 12 

Zánik členství FO v ČFO 

Členství FO v ČFO zaniká způsobem a z důvodů uvedených v čl. 4 Stanov ČFO. Zejména, ne však 

výhradně, se jedná o podmínku hradit řádně a včas členské poplatky dle Směrnice Výkonného výboru 

o stanovení výše a splatnosti členského poplatku na daný rok. 

Čl. 13 

Evidence SK v ČFO 

ČFO vede celkovou evidenci sdružených SK v ČFO. 

Po rozhodnutí o přijetí SK do ČFO zapíše osoba pověřená k tomu Výkonným výborem ČFO do 15 dnů 

základní údaje nové SK do informačního systému ČFO a to zejména: 

- název SK 

- datum jejího přijetí do ČFO 

- IČO 

- adresa sídla 

- kontaktní údaje – oprávněná osoba, telefon, email 

- počet členů SK k datu podání přihlášky za člena ČFO 

- jmenný seznam členů, jejich adresu trvalého bydliště, rodné číslo, email, telefonní číslo 

Prvotní doklady (přihlášky, hlášení změn) archivuje Výkonný výbor ČFO. 

 

Čl. 14 

Evidence FO klubu ČFO v ČFO 

ČFO vede celkovou evidenci FO v ČFO a to včetně FO klubu ČFO v rámci vnitřní organizace ČFO. 

Po rozhodnutí o přijetí FO klubu ČFO do ČFO zapíše osoba pověřená k tomu Výkonným výborem ČFO 

do 15 dnů základní údaje nového člena FO do informačního systému ČFO a to zejména: 



- jméno a příjmení 

- rodné číslo 

- datum jejího přijetí do ČFO 

- adresa trvalého bydliště 

- kontaktní údaje –telefonní číslo, email 

- klub ČFO, do něhož je FO klubu ČFO začleněna. 

Pokud se člen FO stává až následně po svém přijetí do ČFO členem FO klubu ČFO nebo je začleněn 

do jiného klubu ČFO, je tuto skutečnost povinen sdělit daný klub ČFO Výkonnému výboru. 

Prvotní doklady (přihlášky, hlášení změn) archivuje Výkonný výbor ČFO. 

 

Čl. 15 

Evidence FO v ČFO 

ČFO vede celkovou evidenci FO v ČFO. 

Po rozhodnutí o přijetí FO do ČFO zapíše osoba pověřená k tomu Výkonným výborem ČFO do 15 dnů 

základní údaje nového člena FO do informačního systému ČFO a to zejména: 

- jméno a příjmení 

- rodné číslo 

- datum jejího přijetí do ČFO 

- adresa trvalého bydliště 

- kontaktní údaje –telefonní číslo, email 

Prvotní doklady (přihlášky, hlášení změn) archivuje Výkonný výbor ČFO. 

 

Čl. 16 

Závěrečná ustanovení 

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 členství ve spolku. 

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.6.2021. 

Přílohy této směrnice tvoří vzorové přihlášky. 

 

Výkonný výbor ČFO ve složení: 



Prezident Radek Drda, Tomáš Džurdženík, Libor Hronek, Petr Plasgura 

 

Příloha č.1: Přihláška pro SK a FO 

Příloha č. 2: Přihláška pro FO klubu ČFO 


