
Směrnice č. 2/2021 ze dne 1.6.2021 
o bližších podmínkách zřízení, fungování a zrušení klubu České foosballové organizace (ČFO) 

Výkonný výbor ČFO je na základě ustanovení čl. 6. platných Stanov ČFO oprávněn vydávat směrnici ČFO 
pro vymezení bližších podmínek zřízení, fungování a zrušení klubu ČFO. 

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

 

Členové fyzické osoby se mohou stát členem klubu spolku, který nemá právní osobnost (subjektivitu), 
pokud o to projeví zájem. Klub spolku je vnitřní organizační jednotkou spolku. 

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 (dále též „klub ČFO“). 
 
 

Čl. 1 
Zřízení klubu ČFO 

O zřízení klubu ČFO mohou na základě žádosti, která je přílohou této směrnice, požádat minimálně 
čtyři fyzické osoby, které jsou členy ČFO. Není přitom rozhodné, jestli jsou zároveň členy právnické 
osoby, která je členem ČFO, nebo jsou členem jiného klubu ČFO, nebo jsou členy ČFO jako fyzické osoby 
bez dalšího členství nebo začlenění. 
 
Součástí žádosti je specifikace místa, kde má klub hrací prostor, v němž provozuje foosballový sport.  
 
Město, případně městská část nebo ulice, kde má klub ČFO svůj hrací prostor, jsou určující pro název 
klubu ČFO. Název klubu ČFO má následující podobu:  
„ … (název klubu ČFO, který musí mimo jiné obsahovat název města, popř. městské části, ulice apod.) 
klub ČFO“,  
např. „Rytíři Ostrava – Vítkovice Místecká klub ČFO“. 
 
Další náležitostí žádosti o zřízení klubu ČFO je logo zřizovaného klubu ČFO, které nesmí být hanlivé ani 
obsahovat jinak urážející či znevažující symboly nebo vyjádření. 
 

Čl.2 
Fungování klubu ČFO 

 
Základní práva klubu ČFO: 

1. Podat žádost o podporu ČFO, zejména zapůjčení stolního fotbalu dle podmínek zveřejněných 

na webu ČFO cfo.cz. 

2. Účast na Mistrovských akcích ČFO 

Základní povinnosti klubu ČFO: 
 

1. Pořádat členskou schůzi klubu ČFO a zvolit předsedu klubu ČFO 

Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu ČFO. V čele klubu ČFO stojí předseda, který má funkci 
výkonného a statutárního orgánu klubu ČFO. Předsedu volí a odvolává členská schůze klubu ČFO, které 
se předseda zodpovídá ze své činnosti nejméně jednou ročně při svolání členské schůze. Členskou 
schůzi nad rámec dle předchozí věty předseda klubu ČFO: 



- může uspořádat na základě vlastního rozhodnutí,  

- musí uspořádat na základě žádosti tří a více členů daného klubu ČFO, 

- musí uspořádat na základě žádosti Výkonného výboru spolku. 

Pokud předseda klubu ČFO neplní svou povinnost uspořádat členskou schůzi, může tuto povinnost 
splnit kterýkoliv člen klubu ČFO. 
 

2. Pravidelně zveřejňovat informace o své činnosti formou webu klubu ČFO nebo na 

facebookových/ instagramových apod. stránkách klubu ČFO a na facebookových/ 

instagramových apod. stránkách ČFO. 

 
 

Čl. 3 
Evidence klubů ČFO a jejich členů 

ČFO vede celkovou evidenci klubů ČFO. 
Po rozhodnutí o zřízení klubu ČFO zapíše osoba pověřená k tomu Výkonným výborem ČFO do 15 dnů 
základní údaje nového klubu ČFO do informačního systému ČFO a to zejména: 
- název klubu ČFO 
- datum jejího zřízení 
- evidenční číslo 
- adresa hracího prostoru 
- kontaktní údaje – předseda klubu ČFO, telefon, email 
- počet členů klubu ČFO k datu zřízení klubu ČFO 
- jmenný seznam členů, jejich adresu trvalého bydliště, rodné číslo, email, telefonní číslo 
Prvotní doklady (žádost, hlášení změn) archivuje Výkonný výbor ČFO. 
 

Čl. 4 
Zrušení klubu ČFO 

Klub ČFO zaniká v případě, že poklesne počet jeho členů pod 4 fyzické osoby, které jsou členy ČFO. 
 
Dále také v případě neplnění nebo porušení povinností vyplývajících ze stanov, této směrnice nebo 
rozhodnutí orgánů ČFO. Ve zdůvodněných případech může klub ČFO zrušit VV ČFO svým 
rozhodnutím. 
 

Čl. 5 
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 nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.6.2021. 

Přílohu této směrnice tvoří vzorová Žádost o zřízení klubu ČFO. 

 

Výkonný výbor ČFO ve složení: 

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

 

Příloha č.1: Žádost o zřízení klubu ČFO 


