Stanovy Fotbalové asociace České republiky
Výňatek článků a ustanovení, které se týkají členství ve Fotbalové asociaci České republiky
Článek 3
Vznik členství
1) Členy FA se mohou stát fyzické osoby (jednotlivci) i právnické osoby (členské kluby
a jiné právnické osoby). Na přijetí za člena FA není právní nárok. Každý člen musí být
evidován v centrální registraci členů FA. Členství jednotlivce ve FA

je výlučně

členským vztahem mezi FA a členem.
2) Jednotlivci mohou na základě projevu své vůle nabýt členství v FA následujícími
způsoby:
a) se souhlasem místa centrální registrace prostřednictvím členského klubu, jehož
je členem,
b) se souhlasem místa centrální registrace u dalších jednotlivců, zejména trenérů,
rozhodčích, delegátů, svazových funkcionářů, agentů hráčů apod.
3) Hráči, trenéři, rozhodčí, jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů
FA, členové statutárních orgánů fotbalových klubů, členové orgánů FA a agenti hráčů
musí být členy FA.
4) Mládež do 15 let může získat členství ve FA jen se souhlasem svého zákonného
zástupce.
5) Členským klubem FA se stane právnická osoba přijatá za člena výkonným výborem
FA. Žadatel o členství je povinen předložit písemnou přihlášku do FA a své stanovy
nebo jiný zakládací dokument, na jejichž základě je zapsán v některém z ústředních
rejstříků ČR, pokud má sám i jeho orgány sídlo na území ČR. Přihláška do FA
obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do FA dobrovolně, zavazuje se
dodržovat stanovy, řády a předpisy FA a podřizovat se rozhodnutím orgánů FA, jakož
i dodržovat řády a předpisy UEFA a FIFA a podřizovat se rozhodnutím jejich orgánů
a mezinárodních rozhodčích orgánů pro sport.
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6) Kromě členských klubů se členy FA mohou stát i jiné právnické osoby, a to na
základě písemné žádosti, doložené stanovami či jiným zakládacím dokumentem,
registrovaným podle příslušných předpisů. O přijetí rozhoduje výkonný výbor FA.
7) Způsob vedení členské evidence stanoví výkonný výbor FA zvláštním předpisem.
8) Členem FA je rovněž Ligová fotbalová asociace (LFA).

Článek 4
Základní práva a povinnosti členů
Členové FA mají tato základní práva a povinností:
1) Dodržovat stanovy, řády a předpisy FA, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair
play a pravidla morálky a podrobovat se rozhodnutím orgánů FA.
2) Obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi, podněty a návrhy na orgány FA,
které jsou povinny do 30 dnů odpovědět.
3) Platit členské příspěvky schválené valnou hromadou FA, jakož i další finanční plnění,
podle řádů a předpisů FA.
4) Je-li před orgány FA projednávána jeho členská záležitost, být osobně přítomen nebo
zastoupen na tomto jednání s možností předkládat svoje návrhy a vyjádření.
5) Členství jednotlivce staršího 18 let, vzniklé prostřednictvím členského klubu, jehož je
členem, zakládá právo zúčastňovat se přímo nebo prostřednictvím delegovaných
zástupců svého členského klubu valných hromad podle podmínek těchto Stanov, na
nich vystupovat, hlasovat a volit členy orgánů FA.
6) Každý členský klub má právo zúčastňovat se příslušných soutěží FA, mít za tím
účelem registrované hráče podle předpisů FA a pověřovat členy FA příslušné
k členskému klubu funkcemi v soutěžích a zúčastňovat se valných hromad podle
podmínek těchto stanov, na nich vystupovat, hlasovat a volit.
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7) Stanovy členských klubů, které jsou občanskými sdruženími, musí obsahovat
ustanovení o tom, že nejvyšším orgánem klubu je valná hromada či konference členů
starších 18 let, která jediná je oprávněna volit statutární výkonný orgán, a to na období
nejvýše 4 let.
8) Členové FA jsou povinni dodržovat stanovy FIFA a UEFA a jiné předpisy jimi
vydané a podřizovat se nařízením a rozhodnutím FIFA a UEFA. Členské kluby jsou
povinny zajistit dodržování stanov a předpisů FIFA a UEFA svými členy, členy svých
orgánů, jakož i členy realizačních týmů svých družstev. Členské kluby mají právo
komunikovat s UEFA a FIFA buď přímo, nebo stanoví-li tak jejich předpisy,
prostřednictvím FA.
9) Táž fyzická či právnická osoba může pouze v jednom členském klubu přímo či
nepřímo (prostřednictvím třetí osoby):
a) disponovat s 50% a více hlasovacími právy, když při určení hlasovacích práv
se nepřihlíží k omezení hlasovacích práv vyplývajících z dohod (smluv),
rozhodnutí orgánu fotbalového klubu či zakladatelských dokumentů, zejména
stanov či společenských smluv,
b) mít obchodní podíl o velikosti 50% a vyšší,
c) vlastnit akcie, které představují 50% či vyšší účast na základním kapitálu.
10) Práva a povinnosti jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy FA.
Převod členství, členských práv a povinností v rámci FA není možný.

Článek 5
Zánik členství
1) Členství jednotlivce ve FA zaniká:
a) písemným oznámením členskému klubu, k němuž je příslušný, anebo místu
centrální registrace, že dobrovolně ukončuje své členství ve FA,
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b) vyškrtnutím z FA z důvodu, že přes opakovanou výzvu neuhradil členské
příspěvky FA. Vyškrtnout člena z FA může oprávněný orgán klubu,
k němuž je člen příslušný, anebo místo centrální registrace,
c) vyloučením z FA pro zvlášť hrubé nebo opakované porušení jeho členských
povinností. K rozhodnutí o vyloučení je příslušný oprávněný orgán klubu,
k němuž je člen příslušný, nebo výkonný výbor FA,
d) zánikem členství ve FA členského klubu, k němuž je příslušný,
e) úmrtím.
2) Členství klubu ve FA zaniká:
a) vystoupením,

tj.

písemným

oznámením

výkonnému

výboru

FA,

že ukončuje své členství ve FA,
b) odnětím členství výkonným výborem FA pro hrubé nebo opakované porušení
členských povinností vyplývajících ze stanov, řádů a předpisů FA,
c) rozhodnutím výkonného výboru FA za stavu, kdy členský klub nemá po dva
soutěžní ročníky za sebou žádné družstvo v soutěžích FA.
d) rozhodnutím výkonného výboru FA v důsledku insolvenčního či jiného
obdobného řízení,
e) právním zánikem člena.
3) Členství jiné právnické osoby ve FA zaniká:
a) vystoupením,

tj.

písemným

oznámením

výkonnému

výboru

FA,

že ukončuje své členství ve FA,
b) odnětím členství výkonným výborem FA pro hrubé nebo opakované porušení
členských povinností vyplývajících ze stanov, řádů a předpisů FA,
c) rozhodnutím výkonného výboru FA v důsledku insolvenčního či jiného
obdobného řízení,
d) právním zánikem člena.

Článek 32
Přechodná ustanovení
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2. Ustanovení čl. 3, 4 a 5 těchto stanov nabudou účinnosti k 1.1. 2012; do té doby se
vznik, obsah a zánik členství řídí ustanoveními čl. 3 dosavadních stanov. Členství
fyzických osob nabyté podle dosavadních stanov zaniká dnem 30.6. 2012. Členství
právnických osob vzniklé dle dosavadních stanov zůstává v platnosti.
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