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Preambule 

Organizační směrnice pro činnosti členských oddílů Českého florbalu (dále jen „Organizační 
směrnice“) upravuje postup při přijímání členů a jejich činnost v Českém florbalu (dále jen „ČF“), 
způsoby organizačních změn v oddílech, zejména pak stanoví pravidla pro převod členských práv, 
fúzi a rozdělování oddílů a důsledky plynoucí z toho pro účast jejich družstev v soutěžích, jakož i 
organizační a sportovně technické důsledky zániku členství oddílu v ČF. 
  



 

článek 1 
Přijetí do ČF 

 Fyzické osoby 

 Členy ČF se mohou stát fyzické osoby po dovršení 5 let, na základě kompletně vyplněné 
přihlášky. Přihláška do ČF obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do ČF 
dobrovolně, zavazuje se dodržovat zejména Stanovy ČF a ostatní předpisy ČF a podřizovat 
se rozhodnutím orgánů ČF. Člen je vzat do FISu a je mu přiděleno identifikační číslo platné v 
rámci ČF. 

 Členu je odeslán členský průkaz a vstupní heslo do FISu. 

 Právnické osoby 

 Členy ČF se mohou stát oddíly, na základě zaslání písemné přihlášky a evidenční karty, po 
schválení Výkonného výboru ČF (dále jen „VV“). Přihláška do ČF obsahuje prohlášení 
uchazeče o členství, že vstupuje do ČF dobrovolně, zavazuje se dodržovat zejména Stanovy 
ČF a ostatní předpisy ČF a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČF. Člen je vzat do FISu a je 
mu přiděleno identifikační číslo platné v rámci ČF. 

 Oddíly mají povinnost prokázat právní osobnost svého oddílu schválenými stanovami 
popřípadě jiným zakládajícím dokumentem. Může se jednat o spolek, pobočný spolek, jehož 
hlavní spolek není členem  ČF a naopak nebo formu obchodní společnosti. Oddílům, 
které tuto právní osobnost neprokážou, nebudou zařazena družstva do soutěží. 

článek 2 
Členská práva a povinnosti 

 Práva a povinností členů ČF se řídí zákony ČR, zejména občanský zákoník, zákon o 
obchodních korporacích, zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a zákon o 
účetnictví. 

 Práva a povinnosti členů ČF dále upravují Stanovy ČF a další řády a předpisy ČF. Některá 
práva a povinnosti členů ČF mohou být upravena smlouvami mezi členem a ČF. 

 Práva a povinnosti jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy ČF. O případném převodu 
oddílových členských práv a s tím souvisejících povinností rozhoduje VV. Oddílové členství 
člena ČF, který svá práva a povinnosti převedl se souhlasem VV, zanikne. Subjekt, na něhož 
byla členská práva převedena, se stává členem ČF se všemi členskými právy a povinnostmi 
vůči ČF, jeho členům a účastníkům soutěží, které měl předávající členský oddíl. 

 Všichni členové ČF jsou povinni udržovat ve FISu pravdivé a aktuální kontakty. Neplnění 
tohoto ustanovení může být postihováno v disciplinárním řízení. 

článek 3 
Název a sídlo oddílu 

 Rozhodující znaky právní identifikace oddílu tvoří jeho název, sídlo a IČ. Název oddílu musí být 
uváděn v přihláškách do soutěží, ostatních dokladech oddílu a ve všech žádostech oddílu a 
musí se shodovat s názvem spolku nebo obchodní společnosti, popřípadě obsahovat 
rozhodující znaky názvu spolku nebo obchodní společnosti. O tom, zda název splňuje veškeré 
náležitosti dle této Organizační směrnice, rozhoduje Matriční úsek ČF, který může stanovit 
lhůtu na úpravu názvu oddílu dle tohoto článku. 

 Název oddílu nesmí být tvořen pouze obecně používanou zkratkou (FK, FBK, TJ, SK atd.) a 
nesmí být zaměnitelný s názvem jiného oddílu. Název oddílu také nesmí být v rozporu 
s dobrými mravy. Pokud má být v názvu oddílu uvedena obec, pak se musí jednat o obec 
shodující se se sídlem oddílu uvedeným v jeho stanovách. Stejně tak nesmí být v názvu oddílu 
používán žádný jiný místní název, který nesouvisí s místem sídla uvedeným ve stanovách 
oddílu. 

 Celková délka názvu oddílu nesmí přesáhnout délku 32 znaků. 



 

článek 4 
Název družstva 

 Název družstva musí obsahovat celý název oddílu, který je možné doplnit dodatkem vloženým 
před, do nebo za oficiální název oddílu. Dodatek nesmí být v rozporu s dobrými mravy a jeho 
vložením nesmí dojít k zaměnitelnosti názvu družstva s názvem jiného oddílu či jeho družstva. 
Pokud je dodatkem název obce, pak se musí jednat o obec ve vzdálenosti do 20km od sídla 
oddílu uvedeného v jeho stanovách. Stejně tak nesmí dodatek obsahovat žádný jiný místní 
název, který nesouvisí s místem sídla uvedeným ve stanovách oddílu. 

 V případě startu dvou a více družstev jednoho oddílu v jedné věkové kategorii má oddíl 
povinnost odlišit je od sebe dodatkem (minimálně A, B, C) v souladu s bodem 4.3. písm. j) 
Soutěžního řádu ČF. 

 Celková délka názvu družstva (včetně dodatku) nesmí přesáhnout délku 32 znaků. Na základě 
rozhodnutí řídícího orgánu soutěže může být oddílu povoleno využívat zkrácený název 
družstva. 

článek 5 
Změna názvu a sídla oddílu 

Název a sídlo oddílu může být změněno v souladu s předpisy ČF a zákony ČR. 

O změnu názvu oddílu je možno požádat v době od skončení soutěžního ročníku do 30. 8. daného 

roku. 

O změnu sídla oddílu je možno požádat v době mezi skončením soutěžního ročníku a losovacím 

aktivem nového ročníku. 

Změna názvu oddílu je taková změna, při níž se nový název jakkoli, byť i nepatrně odlišuje od 

názvu dřívějšího (např. FK místo SK). 

Změna sídla oddílu je možná pouze na základě žádosti podané Matričnímu úseku. Nové sídlo 

oddílu může být v maximální vzdálenosti 20 km od původního sídla. K žádosti je nutné přiložit 

změnu stanov oddílu. Matriční úsek rozhodne o podané žádosti do 30 dnů. Za sídlo oddílu je 

považováno sídlo uvedené ve stanovách. Změna sídla je možná pouze jednou za kalendářní rok. 

Ve všech případech změny sídla zůstává oddílu právo na účast v soutěžích, v nichž byla zařazena 
jeho družstva v uplynulém soutěžním ročníku. To však jen tehdy, je-li start družstev v soutěžích 
možný z hlediska soutěžního řádu a Rozpisu soutěže ČF (např. start družstev oddílu v různých 
skupinách jedné úrovně soutěží). Pokud by tomu tak nebylo, mohou být družstva zařazena do 
nižších úrovní soutěží. 

článek 6 
Společná ustanovení o fúzi a rozdělení oddílů 

 Fúze a rozdělování spolků upravuje zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník. Oddíly musí splnit 
veškeré zákonné náležitosti a dále v rámci řízení u ČF musí postupovat i dle následujících 
ustanovení: 

 Florbalové oddíly se mohou fúzovat a rozdělovat za podmínek a způsobem stanoveným v 
jejich statutárních dokumentech, předpisech ČF a na základě zákonů ČR. Důsledkem takových 
změn je zpravidla změna zařazení jejich družstev do soutěží. Provedení fúze nebo rozdělení 
oddílu je možné výhradně v době mezi ukončením soutěžního ročníku a losovacím aktivem 
nového soutěžního ročníku. Je zcela vyloučeno provést fúzi či rozdělení oddílu v průběhu 
soutěžního ročníku. Proces fúze a rozdělení oddílů probíhá v rámci ČF ve třech navazujících 
etapách a to oznámení záměru oddílů s podáním návrhu, sdělení stanoviska VV oddílům 
k podaným návrhům a realizace schválených fúzí a rozdělení.  Návrh fúze a rozdělení oddílu je 
nutno oznámit nejpozději do 28. 2. Matričnímu úseku. Součástí oznámení orgánům ČF musí 
být projekt fúze či rozdělení oddílů se všemi zákonnými náležitostmi. Oddíly, které neoznámí 
návrh své fúze či rozdělení do 28. 2. a které nepředloží zároveň projekt fúze či rozdělení, se v 



 

příslušném kalendářním roce nemohou fúzovat ani rozdělit. Podaný návrh na fúzi či rozdělení 
oddílů nelze vzít zpět. 

 VV je povinen do 30 dnů od podání návrhu fúzi a rozdělení sdělit oddílům, zda s projektem 
souhlasí či nikoli. Projekt sloučení či rozdělení oddílů musí obsahovat: 
1) usnesení orgánů dle stanov oddílu o fúzi či rozdělení oddílu; 
2) návrh převodu družstev do oddílu vzniklého fúzí či do oddílů vzniklých rozdělením; 
3) návrh smlouvy o fúzi či rozdělení spolku; 
4) návrh stanov vzniknuvšího oddílu; 
5) návrh dohody oddílů o nástupnictví úspěchů, kterých oddíly dosáhly při svém působení v 

soutěžích ČF; 
6) se sídly oddílů vzniklých fúzí nebo rozdělením musí vyslovit souhlas VV již při schvalování 

projektu; jinak nebude projekt schválen a fúze či rozdělení se neuskuteční v rámci ČF. 

 Oddíl, který byl v jednom roce účastníkem fúze, či rozdělení, nemůže ve stejném kalendářním 
roce znovu fúzovat, či se rozdělit. 

 Při rozhodování o návrhu fúze či rozdělení oddílů jsou řídící orgány ČF povinny brát ohled 
především na možnost dalšího působení družstev mládeže těchto oddílů. 

 Ve všech případech fúze či rozdělení oddílu zůstává nástupnickým oddílům právo na účast v 
soutěžích, v nichž byla zařazena družstva zaniklého oddílu (zaniklých oddílů), tak jak bylo 
stanoveno v projektu o fúzi či rozdělení. To však jen tehdy, je-li start družstev v soutěžích 
možný z hlediska soutěžního řádu a Rozpisu soutěže ČF (např. start družstev oddílu v různých 
skupinách jedné úrovně soutěží). Pokud by tomu tak nebylo, mohou být družstva zařazena do 
nižších úrovní soutěží. 

článek 7 
Fúze oddílů 

 Výsledkem fúze oddílů je buď zánik členství v ČF jednoho z nich a kontinuita druhého, nebo 
případ, kdy oběma slučujícím se oddílům zanikne členství v ČF a vznikne zcela nový člen ČF. 
Fúzovat se mohou oddíly v rámci jedné obce nebo v okruhu vzdálenosti svých sídel, který není 
větší než 30 km. Vzdálenost se počítá od hranice jedné obce k hranici druhé obce. 

článek 8 
Rozdělení oddílů 

 Výsledkem rozdělení oddílů je buď zánik původního oddílu a vznik nových oddílů, nebo právní 
kontinuita původního oddílu a oddělení nového oddílu (nových oddílů). Rozdělení je možné jen 
v rámci jedné obce nebo do okruhu vzdálenosti sídel nových oddílů, který není větší než 30 
km. Vzdálenost se počítá od hranice jedné obce k hranici druhé obce. 

 Jestliže se oddíl rozdělí na dva či více nových oddílů, příslušný řídící orgán rozdělujícího se 
oddílu v projektu rozdělení (čl. 5 této Organizační směrnice) musí určit, která z družstev 
startujících v probíhajícím soutěžním ročníku pod rozdělujícím se oddílem, se stávají 
nástupnickým družstvy jednotlivých oddílů vzniklých rozdělení. 

 Oddílová příslušnost hráčů se upravuje dle schváleného projektu rozdělení. Hráč může být v 
novém oddíle registrován pouze se svým písemným souhlasem. 

článek 9 
Rozhodování o fúzi a rozdělení oddílů 

 Fúze a rozdělení oddílů schvaluje VV na základě předložení projektů a doložení zápisu fúze či 
rozdělení u rejstříkového soudu. 

 VV dbá, aby fúze či rozdělení proběhla v souladu se zákony ČR, Stanovami a dalšími řády a 
předpisy ČF. Pokud tomu tak nebude, VV fúze nebo rozdělení oddílů neschválí. 

 Vůči rozhodnutí VV rozhodujícího o schválení fúze či rozdělení je možno podat odvolání 
k Odvolací a revizní komisi ČF do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo podat podnět 



 

k přezkoumání případu k Odvolací a revizní komisi, pokud VV nerozhodl v době stanovené 
v článku 5 této směrnice. Rozhodnutí Odvolací a revizní komise je konečné a není proti němu 
přípustné odvolání. 

 VV, který rozhoduje o fúzi či rozdělení oddílu stanoví za takový akt příslušný poplatek do 
maximální výše 50.000,- Kč. VV, je povinen oznámit částku fúzujícím nebo rozdělujícím se 
oddílům při schválení návrhu fúze či rozdělení (čl. 5 této Organizační směrnice). Oddíly jsou 
povinny uhradit částku společně podle dohody nebo rozhodnutí VV. 

 Pokud se oddíly odchýlí od schváleného návrhu a projektu, pak se taková fúze či rozdělení 
neuskuteční.  Družstva takových oddílů budou zařazena do soutěží podle čl. 3 Soutěžního řádu 
ČF. Neuhrazení poplatku nemůže být důvodem pro zamítnutí fúze či rozdělení oddílů. 
Neuhrazená částka bude vymáhána disciplinární cestou. 

článek 10 
Převod družstev mládeže 

 Převod družstva mládeže je převod družstva do jiného oddílu, aniž by došlo k fúzi či rozdělení. 
Takový převod je možný jen se souhlasem zainteresovaných oddílů a VV, pokud je důvodný 
předpoklad, že družstvo mládeže bude mít v novém oddíle lepší zabezpečení (např. sportovní 
škola, oddíl extraligy a I. ligy). Musí však jít o převod družstva v rámci jedné obce nebo do 
vzdálenosti 30 km od sídla dosavadního oddílu. Po převodu družstva do jiného oddílu lze hráče 
v novém oddíle zaregistrovat jen s jejich souhlasem. 

 Návrh na převod družstva mládeže je nutno VV předložit k rozhodnutí do 30. 3. Jinak se takový 
převod nemůže v příslušném kalendářním roce uskutečnit. 

 VV je povinen do 30 dnů od podání návrhu na převod družstva mládeže sdělit oddílům, zda s 
projektem převedení družstva souhlasí či nikoliv. 

 VV může rozhodnout o stanovení poplatku za převod družstva do jiného oddílu do maximální 
výše 15.000,- Kč. 

 Oddílová příslušnost hráčů se upravuje dle schváleného projektu převodu družstva. Hráč může 
být v novém oddíle registrován pouze se svým písemným souhlasem. 

 Ve všech případech převodu družstva zůstává oddílu, do kterého jsou družstva převáděna 
právo na účast v soutěžích, v nichž byla zařazena družstva původního oddílu, tak jak bylo 
stanoveno v projektu o převedení družstva. To však jen tehdy, je-li start družstev v soutěžích 
možný z hlediska soutěžního řádu a Rozpisu soutěže ČF (např. start družstev oddílu v různých 
skupinách jedné úrovně soutěží). Pokud by tomu tak nebylo, mohou být družstva zařazena do 
nižších úrovní soutěží. 

 Ve všech případech převodu družstva zaniká oddílu, z něhož bylo družstvo převedeno právo 
přihlásit v následující sezoně nové družstvo ve stejné věkové kategorii. 

článek 11 
Postupování soutěží 

 Za splnění podmínek, stanovených v tomto článku, mohou dva oddíly uzavřít dohodu o 
postoupení soutěže, kdy oddíl postupuje místo svého družstva v nejvyšších celostátní soutěži 
jinému oddílu. 

 Oddíl může postoupit místo svého družstva v soutěži pouze oddílu, jehož družstvo má nárok 
na start v nejbližší nižší úrovni soutěže v příslušné kategorii při respektování ustanovení bodu 
3.8. Soutěžního řádu. 

 Dohoda o postoupení soutěže musí být schválena dle stanov nejvyššími orgány obou 
zainteresovaných oddílů. 

 Oba oddíly, uzavírající dohodu o postoupení soutěže, musí bez výjimek splňovat všechny 
podmínky stanovené řídicími orgány pro start v postupované soutěži (tím se rozumí zejména 
požadovaná kvalifikace trenérů, struktura mládežnických družstev atd.). 



 

 Návrh dohody o budoucím postoupení soutěže jsou zainteresované oddíly povinny předložit ke 
schválení VV nejpozději do 10. 5. VV je povinen do 30 dnů od podání návrhu na postoupení 
soutěže sdělit oddílům, zda s projektem souhlasí či nikoliv. V případě pozdního podání návrhu 
či zamítnutí ze strany VV nemůže mít uzavřená dohoda žádný vliv na práva startu družstev 
v soutěžích nadcházejícího soutěžního ročníku. 

 Za projednání návrhu postoupení soutěže VV se stanoví poplatek v maximální výši 50.000,- 
Kč. 

článek 12 
Závazky oddílů 

 Každý oddíl je povinen plnit veškeré závazky vůči ČF ve lhůtách, které stanoví předpisy ČF, 
případně rozhodnutí příslušného orgánů ČF, která jsou doručována skrze systém FIS a taktéž 
zveřejňována na webových stránkách www.ceskyflorbal.cz. Zejména se jedná o včasnou 
úhradu veškerých plateb. 

 V případě, kdy oddíl neplní své závazky řádně a včas, mohou být proti němu uplatňovány 
sankce jednotlivými orgány ČF.  

 Oddílu mohou být uděleny zejména následující sankce: 
 Zastavení matričních úkonů Matričním úsekem 
 Zamezení přihlášek do soutěží Komisí soutěží  
 Zákaz účasti v programech podpory VV 

 Sankce budou uplatňovány zejména vůči oddílům, které nepracují na nápravě nesplněného 
závazku. V případě, kdy oddíl řádně spolupracuje s orgány ČF na dodatečném splnění 
závazku, nemusí proti němu být sankce uplatněna. 

 V případě dodatečného splnění závazků oddílem, bude od udělených sankcí upuštěno.  

 ČF vede na svých webových stránkách seznam oddílů, vůči kterým byly uplatněny sankce pro 
neplnění závazků. 

článek 13 
Jednání za oddíl 

 Každý oddíl odevzdá Matričnímu úseku Evidenční kartu, ve které uvede tři zmocněnce, kteří 
mají oprávnění jednat za oddíl vůči ČF. Jedna osoba může vykonávat funkci zmocněnce anebo 
člena stanovených orgánů oddílu pouze u jednoho oddílu. Za stanovené se považují orgány 
statutární, kontrolní a odvolací. V případě celostátních soutěží mohou řídící orgány za účelem 
ochrany sportovního soutěžení v předpisu soutěže stanovit zákaz souběhu určitých funkcí 
jedné osoby u dvou či více oddílů. U jednotlivých aktů vyžadujících podpis oddílových 
zmocněnců stanoví předpisy ČF, kolik z nich musí jednat společně. U důležitých aktů jde 
zpravidla alespoň o dva zmocněnce. 

 Zmocněnce je možné měnit na základě žádosti se souhlasem dosavadních držitelů zmocnění 
jednat za oddíl, případně na základě rozhodnutí příslušného orgánu oddílu. 

 Dokumenty zásadně ovlivňující chod oddílu (např. fúzi či rozdělování oddílu) musí být 
potvrzeny statutárním orgánem oddílu. 

 Osoba zapsaná jako zmocněnec oddílu zadluženého vůči ČF se nemůže stát zmocněncem 
v žádném dalším oddílu do doby splacení dluhu oddílem. Toto ustanovení se vztahuje i na 
osoby, které byly zapsány jako zmocněnci oddílu v době vzniku dluhu. 

článek 14 
Zánik členství oddílu v ČF 

 Členství oddílu v ČF může zaniknout na základě podání písemné Žádosti o vystoupení oddílu z 
ČF doručené na Matriční úsek. VV je povinen do 30 dnů od podání Žádosti o vystoupení z 
oddílu z ČF o žádosti rozhodnout. Činnost všech družstev oddílu končí dnem, kdy VV takovou 
žádost schválí. 



 

 VV může odejmout členství v ČF pro hrubé, opakované či trvalé porušování členských 
povinností oddílu. Členství zaniká dnem rozhodnutí VV o odnětí členství. Tímto dnem také 
končí účast všech družstev oddílu v soutěžích. Členství zaniká rovněž právním zánikem spolku 
na základě zákona. Členství obchodní společnosti zaniká jejím zrušením, pokud obchodní 
společnost neprokáže, že se ruší bez likvidace a že její členská práva a povinnosti přebírá její 
právní nástupce. Takové převzetí práv a povinností je možné jen se souhlasem VV. Dnem 
právního zániku či zrušením člena končí účast družstev oddílu v soutěžích. 

 Pokud členství oddílu nezanikne žádným z výše uvedených způsobů, mohou řídící orgány 
soutěží či Matriční úsek doporučit VV, aby rozhodl o zániku členského oddílu, jestliže v 
uplynulém soutěžním ročníku neměl zařazeno v soutěžích ČF ani jedno družstvo a nepřihlásil 
žádné své družstvo do soutěží ani v novém soutěžním ročníku. Pokud v oddíle vzniknou opět 
podmínky pro účast některého družstva v soutěžích ČF, musí oddíl podat do ČF novou 
přihlášku. 

článek 15 
Převod práv člena ČF 

V případě zániku členství oddílu v ČF může VV v zájmu prospěchu florbalu rozhodnout, že členská 
práva převede na jinou právnickou osobu, která se stane členem ČF na místo subjektu, jehož 
členství v ČF zaniklo. 
K převodu práv může dojít na základě žádosti podané nástupnickým oddílem. K žádosti o převod 
práv oddílu musí nástupnický oddíl doložit: 

- žádost o vystoupení z ČF zanikajícího oddílu; 

- dokument potvrzující zřeknutí se veškerých práv ze strany zanikajícího oddílu a vypořádání 
veškerých závazků; 

- písemný souhlas nadpoloviční většiny členů zanikajícího oddílů s převodem do 
nástupnického oddílu a jejich souhlas s vlastní registrací v tomto oddíle; 

- návrh dohody oddílů o nástupnictví úspěchů, kterých oddíly dosáhly při svém působení v 
soutěžích ČF. 

VV je povinen do 30 dnů od podání žádosti o žádosti rozhodnout. 
V případě schválení žádosti o převod členských práv, družstva zaniklého člena pokračují dále v 
soutěžích a stávají se družstvy nového oddílu, na nějž byla členská práva převedena. 
Oddílová příslušnost hráčů se upravuje dle schváleného projektu převodu práv člena ČF. Hráč 
může být v novém oddíle registrován pouze se svým písemným souhlasem. 
VV může rozhodnout o stanovení poplatku za převod práv člena ČF do maximální výše 50.000,- 
Kč. 

článek 16 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

Tato organizační směrnice je platná dnem schválení na zasedání Výkonného výboru dne 25. 5. 
2021. Účinnost této Organizační směrnice je od 1.7.2021 a současně se ruší účinnost a platnost 
předchozí Organizační směrnice se všemi změnami a doplňky 
 


