Stanovy
zájmového sdružení právnických osob
založeného podle ustanovení § 20f a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku

Ligová fotbalová asociace
(zkratka: LFA)
I.
Název a sídlo sdružení
1. Název sdružení: Ligová fotbalová asociace (dále také jen jako „sdružení“ nebo „LFA“)
2. Právní forma: zájmové sdružení právnických osob
3. Sídlo sdružení: Praha
II.
Předmět a činnost sdružení
1. Předmětem činnosti sdružení je zejména:
a) organizace, řízení a zabezpečení fotbalových soutěží I. a II. ligy mužů (v současnosti s názvem
Synot liga a Fotbalová národní liga), jakož i juniorské ligy v České republice (dále jen
„Celostátní ligové soutěže“)
b) využívání a zhodnocování televizních, marketingových, reklamních a rozhlasových práv
k Celostátním ligovým soutěžím a zabezpečování reklamních a propagačních služeb pro
Celostátní ligové soutěže s cílem zvýšení jejich hodnoty, a to plně v souladu se smluvními
vztahy a závazky členů sdružení;
c) činnosti vedoucí k posílení autonomie Celostátních ligových soutěží ve vztahu k Fotbalové
asociaci České republiky (dále jen „FAČR“);
d) spolupodílení se na zpracování návrhů legislativních změn předpisů FAČR směřujících
k naplnění účelu a cílů sdružení;
e) spolupráce s FAČR, FIFA a UEFA;
f) vedení jednání s právnickými a fyzickými osobami a s orgány státní správy a územních
samospráv v zájmu rozvoje profesionálního fotbalu v České republice;
g) sportovní výchova, podpora a rozvoj mládeže;
h) hájení a prosazování zájmů profesionálních klubů České republiky a fotbalových klubů
obecně;
i) podporování výměny expertních materiálů a spolupráce mezi FAČR a profesionálními kluby a
mezi profesionálními kluby navzájem;
j) rozvíjení a udržování kontaktů a spolupráce se všemi fotbalovými institucemi, veřejnými a
soukromými institucemi, včetně sociálních partnerů a nečlenských fotbalových klubů
v souvislosti s naplněním předmětu činnosti sdružení;
k) podnikatelská a jiná výdělečná činnost v souvislosti s předmětem činnosti sdružení podle
bodů a) až j) tohoto článku stanov, a to v rámci živnostenského oprávnění pro živnost
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
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2. Sdružení je členem FAČR. Sdružení je povinno zabezpečit, že tyto stanovy budou vždy plně
v souladu se stanovami FAČR, jakož i s ostatními předpisy FAČR. Sdružení je při výkonu práv a plnění
povinností při řízení, organizaci a zabezpečení Celostátních ligových soutěží povinno co nejdůsledněji
zabezpečovat dodržování pravidel fotbalu vydaných FIFA, Stanov FAČR a dalších předpisů a
rozhodnutí vydaných FAČR, FIFA, UEFA a Rozhodčím soudem pro sport (dále jen “CAS“) se sídlem
v Lausanne, jakož i samo všechna tato pravidla, předpisy a rozhodnutí dodržovat.
III.
Úprava majetkových poměrů a hospodaření sdružení
1. Sdružení není primárně založené za účelem podnikání a dosahování zisku. Uvedenou skutečností
však není dotčena možnost sdružení vykonávat v souladu s předmětem činnosti podnikatelskou
činnost na základě živnostenského oprávnění.
2. Sdružení je samostatnou hospodářskou a účetní jednotkou, která vede účetnictví.
3. Sdružení je právnickou osobou odpovídající svým majetkem za nesplnění svých povinností. Členové
sdružení neručí za závazky sdružení.
4. Sdružení hospodaří na základě rozpočtu schváleného ligovým grémiem na příslušný hospodářský
rok. Hospodářským rokem se rozumí období 12 po sobě jdoucích měsíců, počítaných vždy od 1.
července do 30. června následujícího roku.
5. Majetek sdružení je tvořen na základě příjmů, kterými jsou zejména:
a) členské příspěvky;
b) ostatní příspěvky, dary, granty nebo jiné finanční výpomoci;
c) příjmy z vykonávání podnikatelské a jiné výdělečné činnosti sdružení na základě
živnostenského oprávnění.
6. Majetek sdružení je možno použít pouze v souladu s předmětem činnosti sdružení a na úhradu
výdajů a nákladů souvisejících se správou sdružení, jeho chodem a fungováním, ke krytí nákladů jeho
orgánů a ve prospěch členů sdružení.
7. Výdaje a náklady na správu sdružení zahrnují zejména výdaje na:
a)
b)
c)
d)

ochranu a zhodnocení majetku sdružení;
provoz a propagaci sdružení;
náklady za výkon funkcí v orgánech sdružení;
náklady na mzdy zaměstnanců a náhrady cestovních a jiných výdajů souvisejících s činností
sdružení;
e) náklady na získání hmotného a nehmotného majetku v souladu s předmětem činnosti
sdružení;
f) založení sdružení (zřizovací náklady) a náklady na externí poradce a služby, jako jsou právní
služby, účetní služby, služby reklamních a PR agentur, apod., vynaložených v souvislosti
s naplňováním cílů sdružení.
IV.
Členství ve sdružení, jeho vznik a zánik
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1. Členy sdružení mohou být právnické osoby se samostatnou právní subjektivitou, pokud splňují
ostatní podmínky uvedené v tomto článku (dále také jen jako „fotbalový klub“).
2. Sdružení je otevřené a členství ve sdružení je založené na principu účasti družstva příslušného
fotbalového klubu v některé z nejvyšších fotbalových soutěží mužů v České republice (I. a II. liga)
v aktuálním ročníku (dále také jen jako „člen sdružení“). Družstvem se pro účely těchto stanov rozumí
družstvo ve smyslu Soutěžního řádu fotbalu vydaného FAČR. Člen sdružení musí být současně členem
FAČR.
3. Pro účely těchto stanov se nejvyššími fotbalovými soutěžemi v České republice rozumí I. liga a II.
liga mužů.
4. Členství ve sdružení nově vzniká tomu fotbalovému klubu, jehož družstvo splnilo podmínky
závazné přihlášky a současně je účastníkem jedné z nejvyšších fotbalových soutěží anebo splnilo
podmínky pro postup do některé z nejvyšších fotbalových soutěží z nižší fotbalové soutěže; závazné
přihlášky se doručují ligovému výboru, který přijetí za člena vezme na vědomí a písemně potvrdí.
Členství vznikne k okamžiku podání závazné přihlášky a úhrady stanoveného členského příspěvku,
splňuje-li fotbalový klub stanovené podmínky.
5. Členství ve sdružení zaniká tomu fotbalovému klubu, jehož družstvo sestoupilo z nejvyšších
fotbalových soutěží nebo bylo pravomocně vyloučeno rozhodnutím příslušného orgánu FAČR nebo
sdružení z nejvyšších fotbalových soutěží nebo který byl rozhodnutím příslušného orgánu FAČR
pravomocně vyloučen z FAČR. Členství zaniká k okamžiku skončení fotbalového ročníku, v němž
družstvo člena sdružení sestoupilo z nejvyšších fotbalových soutěží do nižší fotbalové soutěže
popřípadě, v němž bylo družstvo člena sdružení vyloučeno z nejvyšších fotbalových soutěží nebo
k okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o vyloučení z FAČR. Členem sdružení tak nemůže být
ten fotbalový klub, který nemá družstvo v některé z nejvyšších fotbalových soutěží mužů v aktuálním
ročníku soutěže, tj. v I. nebo II. lize. Zánikem členství ve sdružení nevzniká nárok na vrácení členského
příspěvku ani jeho poměrné části.
6. Závazná přihláška fotbalového klubu do sdružení musí mít tyto minimální náležitosti, nerozhodne-li
o jiné její podobě ligový výbor: projev vůle stát se členem sdružení, uvedení, zda se účastní I. nebo II.
ligy, prohlášení o seznámení se a respektování stanov sdružení a závazek hradit členské příspěvky.

V.
Práva a povinnosti členů sdružení
1. Členové sdružení se zavazují:
a) dbát o dosáhnutí účelu založení sdružení a za tímto účelem podporovat činnost sdružení;
b) dodržovat tyto stanovy a ostatní předpisy platně přijaté ligovým grémiem, jakož i rozhodnutí
ligového grémia, ligového výboru a dalších orgánů sdružení;
c) dodržovat a zabezpečit dodržování pravidel fotbalu vydaných FIFA, Stanov FAČR a dalších
předpisů a rozhodnutí vydaných FAČR, FIFA, UEFA a CAS;
d) umožnit sdružení využívání a zhodnocování televizních, marketingových, reklamních a
rozhlasových práv k Celostátním ligovým soutěžím v souladu s rozhodnutími ligového grémia
a ligového výboru;
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e) platit členské příspěvky ve výši a splatnosti schválenými ligovým grémiem;
f) jednat v dobré víře vůči všem ostatním členům sdružení a institucím spolupracujícím s LFA;
g) informovat sdružení o aktuálních změnách adresy a kontaktních údajích, zejména emailové
adresy;
h) dodržovat, plnit a zabezpečit dodržování a plnění povinností LFA z Rámcové smlouvy s FAČR,
to jest zejména, nikoliv však pouze,
 zabezpečit, aby se Celostátních ligových soutěží ani jejich řízení, organizace a zabezpečení
v rozporu se Stanovami FAČR neúčastnil nikdo, kdo není člen FAČR, popřípadě člen FAČR se
zvláštními právy a povinnostmi,


poskytovat FAČR na všechna utkání svých družstev v nejvyšších fotbalových soutěžích v České
republice čestné vstupenky, a to v rozsahu uvedeném v Rámcové smlouvě s FAČR.

2. Členové sdružení jsou oprávněni:
a) účastnit se zasedání ligového grémia, hovořit a hlasovat na něm;
b) nominovat a volit osoby do příslušných orgánů sdružení;
c) být pravidelně informováni o aktivitách sdružení, žádat informace o činnosti a plánech
sdružení, podávat podněty a žádat o stanoviska orgány sdružení, které jsou povinné je bez
zbytečného odkladu poskytnout;
d) nahlížet do právních, finančních a ostatních dokumentů souvisejících s činností sdružení;
e) navrhovat ligovému výboru zlepšení vedoucí k dosahování předmětu činnosti sdružení.
VI.
Orgány sdružení
1. Sdružení realizuje svoji činnost prostřednictvím orgánů, kterými jsou:
a) ligové grémium;
b) ligový výbor;
c) kontrolní výbor;
d) disciplinární komise (dále jen „disciplinární komise LFA“);
e) případné další komise zřízené na návrh ligového výboru ligovým grémiem.
2. S výjimkou ligového grémia může být členem orgánu sdružení výlučně fyzická osoba starší 18-ti let
a plně způsobilá k právním jednáním s tím, že se při výkonu své funkce nemůže nechat zastoupit
jinou osobou.
3. V případech, kdy je dle těchto stanov rozhodnutí orgánu sdružení přijímáno na návrh jiného
orgánu či konkrétní osoby, rozhoduje orgán sdružení vždy pouze o návrhu předloženém takovým
orgánem či osobou.
VII.
Ligové grémium, jeho působnost a svolávání
1. Nejvyšším orgánem sdružení je ligové grémium. Za člena sdružení se účastní ligového grémia vždy
člen, resp. členové jeho statutárního orgánu, oprávněný jej dle výpisu z příslušného registru platně
zavazovat a za něj se podepisovat. Člen sdružení se může nechat na ligovém grémiu zastoupit jinou
osobou na základě písemné plné moci, udělené členem sdružení pro tento účel.
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2. Do působnosti ligového grémia, pokud rozhodnutím nedeleguje některou ze svých pravomocí na
ligový výbor, patří:
2.1 Volba a odvolání:
a) předsedy ligového výboru (dále také jako „předseda sdružení“);
b) dvou místopředsedů a ostatních členů ligového výboru;
c) členů kontrolního výboru;
d) předsedy disciplinární komise LFA (na návrh ligového výboru);
e) předsedy dalších komisí sdružení (na návrh ligového výboru).
2.2 schvalování:
a) stanov a jejich změn;
b) rozpočtu sdružení na hospodářský rok, závěrečného účtu sdružení a rozhodnutí o rozdělení
zisku nebo úhradě ztrát (na návrh ligového výboru);
c) zpráv kontrolního výboru;
d) osoby auditora sdružení (na návrh kontrolního výboru);
e) Rámcové smlouvy s FAČR, jejích změn a případných úkonů směřujících k jejímu předčasnému
skončení či prodloužení;
f) rozdělení výnosů z využívání a zhodnocování televizních, marketingových, reklamních a
rozhlasových práv k Celostátním ligovým soutěžím mezi I. a II. ligu (na návrh ligového
výboru);
g) rozdělení výnosů z využívání a zhodnocování televizních, marketingových, reklamních a
rozhlasových práv k Celostátním ligovým soutěžím mezi jednotlivé členy sdružení (na návrh
ligového výboru);
h) pravidel a podmínek využívání a zhodnocování televizních, marketingových, reklamních a
rozhlasových práv k Celostátním ligovým soutěžím (na návrh ligového výboru);
i) zásadních změn v organizaci a hracím systému Celostátních ligových soutěží včetně systému
postupu/sestupu mezi I. a II. ligou (na návrh ligového výboru);
j) termínové listiny Celostátních ligových soutěží (na návrh ligového výboru);
k) nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí (na návrh ligového výboru);
l) nabývání cenných papírů a jiných finančních instrumentů (na návrh ligového výboru);
m) nabývání, zcizování a zatěžování účastí v jiných právnických osobách (na návrh ligového
výboru);
n) zrušení, sloučení, rozdělení či změna právní formy sdružení;
o) nominace osob do orgánů a komisí FAČR a jejich odvolání (na návrh ligového výboru); tím
není dotčen článek X. bod 3.2 písm. c) těchto stanov;
p) zřízení dalších komisí sdružení včetně stanovení počtu jejích členů (na návrh ligového
výboru);
q) výše a splatnosti členských příspěvků pro fotbalové kluby – členy sdružení;
r) ostatních záležitostí neupravených těmito stanovami, souvisejícími s organizací a činností
sdružení, které neodporují předpisům FIFA, UEFA a FAČR a které si ligové grémium vyhradí ke
schvalování.
3. Zasedání ligového grémia svolává předseda sdružení nebo jím pověřená osoba, minimálně jednou
za kalendářní čtvrtletí, písemnou pozvánkou. Pokud funkce předsedy není obsazená, ligové grémium
svolává písemnou pozvánkou osoba pověřená ligovým výborem.
4. Zasedání ligového grémia musí být svolané vždy, když o to písemně požádá alespoň 1/3 všech
členů sdružení. V takovém případě se musí ligové grémium konat nejpozději do 30 dnů ode dne
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doručení písemné žádosti. V případě, že ve lhůtě uvedené v předcházející větě nedojde ke konání
ligového grémia, je oprávněn svolat ligové grémium kterýkoliv člen sdružení písemnou pozvánkou.
5. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo zasedání a navrhovaný program. Pozvánka musí
být odeslána členům sdružení nejpozději 7 dnů před termínem zasedání. Pozvánka a písemný
materiál můžou být členům sdružení zaslané poštou, faxem nebo elektronickou poštou tak, aby bylo
vždy prokázané jejich doručení.
VIII.
Organizace zasedání ligového grémia
1. Organizaci zasedání ligového grémia zabezpečuje ligový výbor, popř. jím pověřená osoba.
2. Zasedání ligového grémia vede předseda sdružení. V případě jeho nepřítomnosti je zasedání
oprávněn vést některý člen ligového výboru nebo osoba pověřená ligovým výborem. V případě
absence takovéto osoby a všech členů ligového výboru, zasedání vede jiná osoba zvolená
nadpoloviční většinou členů přítomných na zasedání ligového grémia.
3. Kromě členů sdružení se mohou zasedání ligového grémia účastnit také předseda FAČR nebo jím
pověřený člen Výkonného výboru FAČR; jiné osoby se mohou zasedání účastnit, pokud jim to umožní
ligové grémium. Každá osoba účastnící se ligového grémia v souladu s těmito stanovami, která není
členem sdružení, má právo slova, nenáleží ji však právo hlasovat. Členové přítomní na zasedání
ligového grémia se zapisují do prezenční listiny.
4. Z každého zasedání ligového grémia se vyhotovuje zápis, který podepisuje zapisovatel a dva
ověřovatelé zápisu, kterými jsou osoba, která zasedání ligového grémia vedla a zástupce jednoho
z členů sdružení, přítomný na zasedání. Zápis z ligového grémia musí být do 14 dnů od jeho konání
odeslán všem členům sdružení.
5. Podepsané originály zápisů s prezenčními listinami ze zasedání ligového grémia musí být uloženy v
sídle sdružení nejméně po dobu 5 let.
IX.
Rozhodování ligového grémia
1. Každý člen sdružení má 1 hlas, za každé družstvo účastnící se některé z nejvyšších fotbalových
soutěží mužů v České republice (I. a II. liga), a to pro rozhodování na ligovém grémiu. V případech
výslovně uvedených v těchto stanovách rozhodují o přijetí rozhodnutí ligového grémia výlučně
členové sdružení, jejich družstva se v daném soutěžním ročníku, kdy se příslušné ligové grémium
koná, účastní I. ligy (dále jen „komora I. ligy“) nebo výlučně členové sdružení, jejich družstva se
v daném soutěžním ročníku, kdy se příslušné ligové grémium koná, účastní II. ligy (dále jen „komora
II. ligy“). Ligové grémium je usnášeníschopné, pokud je přítomný nadpoloviční počet všech členů
sdružení. V případech, kdy o přijetí rozhodnutí ligového grémia rozhoduje komora I. ligy nebo komora
II. ligy, je ligové grémium usnášeníschopné, pokud je přítomný nadpoloviční počet všech členů
příslušné komory. Hlasování na ligovém grémiu se děje aklamací, popř. prostřednictvím hlasovacích
lístků (v případě volby osob je-li více kandidátů), které zajistí ligový výbor.
2. Ligové grémium rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů sdružení s výjimkou
následujících rozhodnutí:
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a) rozhodnutí dle článku VII. bod 2.1 písm. b) výše, kde:
- o volbě jednoho místopředsedy a 3 dalších členů ligového výboru rozhoduje výlučně komora
I. ligy, a to nadpoloviční většinou všech členů komory I. ligy; o odvolání takto zvolených členů
ligového výboru rozhoduje též výlučně komora I. ligy, a to 2/3 většinou všech členů komory I.
ligy
- o volbě jednoho místopředsedy ligového výboru a jednoho dalšího člena ligového výboru
rozhoduje výlučně komora II. ligy, a to nadpoloviční většinou všech členů komory II. ligy; o
odvolání takto zvolených členů ligového výboru rozhoduje též výlučně komora II. ligy, a to a
to 2/3 většinou všech členů komory II. ligy.
b) rozhodnutí dle článku VII. bod 2.1 písm. c) výše, kde:
- o volbě 2 členů kontrolního výboru rozhoduje výlučně komora I. ligy, přičemž o odvolání
takto zvolených osob rozhoduje též výlučně komora I. ligy; v případech volby i odvolání se
rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů komory I. ligy
- o volbě 1 člena kontrolního výboru rozhoduje výlučně komora II. ligy, přičemž o odvolání
takto zvolené osoby rozhoduje též výlučně komora II. ligy; v případech volby i odvolání se
rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů komory II. ligy
c) rozhodnutí dle článku VII. bod 2.2 písm. f) výše, kde rozhoduje výlučně komora I. ligy (za
účasti členů komory II. ligy), a to 2/3 většinou všech členů komory I. ligy.
d) rozhodnutí dle článku VII. bod 2.2 písm. g) výše, kde
pokud jde o rozdělení výnosů z využívání a zhodnocování televizních, marketingových,
reklamních a rozhlasových práv k Celostátním ligovým soutěžím, které připadají na I.
ligu mezi jednotlivé členy komory I. ligy, rozhoduje výlučně komora I. ligy, a to 2/3
většinou všech členů této komory.
pokud jde o rozdělení výnosů z využívání a zhodnocování televizních, marketingových,
reklamních a rozhlasových práv k Celostátním ligovým soutěžím, které připadají na II.
ligu mezi jednotlivé členy komory II. ligy, rozhoduje výlučně komora II. ligy, a to 2/3
většinou všech členů této komory.
e) rozhodnutí dle článku VII. bod 2.1 písm. a) výše, kde o odvolání předsedy ligového výboru se
rozhoduje 2/3 většinou všech členů sdružení.
f) rozhodnutí dle článku VII. bod 2.2 písm. a) a dle článku VII. bod 2.2 písm. n) výše, kde se
rozhoduje 2/3 většinou všech členů sdružení.
g) rozhodnutí dle článku VII. bod 2.2 písm. i) pokud by zásadní změna v organizaci a hracím
systému Celostátních ligových soutěží spočívala ve změně systému postupu/sestupu mezi I. a
II. ligou, kde se rozhoduje 2/3 většinou všech členů sdružení.
3. O záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání ligového grémia
v pozvánce, lze rozhodovat pouze za účasti a se souhlasem všech členů sdružení.
4. Veškerá rozhodnutí spadající do působnosti ligového grémia mohou být přijata i mimo zasedání
ligového grémia (rozhodování per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat ligové
grémium návrh rozhodnutí poštou nebo emailovou korespondencí na adresu, kterou člen sdružení
písemně předem oznámí, všem členům sdružení. Písemné vyjádření členů musí být sdružení
doručeno poštou nebo emailovou korespondencí na emailovou adresu admin@lfafotbal.cz ve lhůtě
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sedmi dnů ode dne doručení návrhu. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že
nesouhlasí s navrženým rozhodnutím.
X.
Ligový výbor, jeho působnost a volba jeho členů
1. Ligový výbor je statutárním orgánem sdružení, který řídí a zabezpečuje činnost sdružení a
jedná jeho jménem.
2. Ligový výbor rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud tyto nejsou těmito stanovami
svěřeny do působnosti ligového grémia nebo si je ligové grémium k rozhodování nevyhradí, včetně
sjednávání a uzavírání veškerých smluv za sdružení se 3. osobami.
3. Do působnosti ligového výboru patří zejména:
3.1 Jmenování a odvolání
a)
b)
c)

výkonného ředitele sdružení (na návrh předsedy ligového výboru);
členů disciplinární komise LFA (na návrh předsedy disciplinární komise LFA);
členů dalších komisí (na návrh předsedy příslušné komise)

3.2 Schvalování návrhů předkládaných ligovému grémiu
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

na jmenování a odvolání předsedy disciplinární komise LFA;
na jmenování a odvolání předsedy dalších komisí;
na nominace osob do orgánů a komisí FAČR a jejich odvolání s tím, že pokud ligové grémium
včas neschválí návrh předložený ligovým výborem či ligové grémium nenominuje jinou osobu,
rozhodne o nominaci přímo ligový výbor;
rozpočtu sdružení;
na rozdělení výnosů z využívání a zhodnocování televizních, marketingových, reklamních a
rozhlasových práv k Celostátním ligovým soutěžím mezi I. a II. ligu a mezi jednotlivé členy
sdružení;
na zásadní změny v organizaci a hracím systému Celostátních ligových soutěží včetně systému
postupu/sestupu mezi I. a II. ligou;
na termínové listiny Celostátních ligových soutěží;
na nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí;
na nabývání cenných papírů a jiných finančních instrumentů;
na nabývání, zcizování a zatěžování účastí v jiných právnických osobách;
na zřízení dalších komisí sdružení.

3.3 Schvalování
a)
b)
c)
d)
e)

statutu ligového výboru;
Organizačního řádu a Podpisového řádu LFA (na návrh předsedy LFA);
Pracovního řádu LFA (na návrh výkonného ředitele LFA);
právního jednání, které nebylo zahrnuto v rozpočtu sdružení na hospodářský rok a může mít za
následek povinnost LFA přesahující částku 500.000,- Kč;
statutu disciplinární komise LFA (na návrh disciplinární komise LFA).

3.4 Další působnosti
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a)
b)
c)
d)
e)

řízení Celostátních ligových soutěží;
zabezpečení veškerých činností souvisejících s chodem a hospodařením sdružení;
potvrzení přijetí za člena LFA na základě podání závazné přihlášky a úhrady stanoveného
členského příspěvku při splnění stanovených podmínek;
vše, co není svěřeno do působnosti jiného orgánu LFA stanovami LFA, resp. co není svěřeno do
působnosti profesionálního aparátu LFA rozhodnutím ligového výboru;
jmenování zástupců sdružení do jiných právnických osob, jejichž se sdružení stane členem (např.
EPFL - European Professional Football Leagues).

4. Každý člen ligového výboru je povinen vykonávat svoji funkci nestraně s náležitou odbornou péčí a
v souladu se zájmy sdružení a všech jeho členů. Členové ligového výboru jsou povinni zachovávat
nestrannost ve vztahu mezi sdružením a členem sdružení. Členové ligového výboru mají nárok na
náhradu nákladů vzniklých jim v souvislosti s výkonem jejich funkce; odměna za výkon funkce jim
nenáleží.
5. Členy ligového výboru volí ligové grémium dle pravidel uvedených v těchto stanovách z kandidátů
nominovaných členy sdružení, přičemž každý kandidát musí být nominován výhradně jedním členem
sdružení. V případě, kdy více členů sdružení nominuje stejného kandidáta, považuje se takový
kandidát za nominovaného tím členem, jehož nominaci kandidát přijal, přičemž kandidát může
přijmout nominaci pouze od jednoho člena. Každý člen sdružení může mít v ligovém výboru i
v kontrolním výboru současně dohromady jen jednoho svého nominanta.
6. Ligový výbor má 7 řádných členů, v jeho čele stojí předseda ligového výboru.
7. Pokud během funkčního období člena ligového výboru přestane být fotbalový klub, který jej do
funkce nominoval, členem sdružení, zaniká jeho funkce k okamžiku zániku členství klubu ve sdružení.
V případě, že klub I. ligy, který nominoval člena ligového výboru sestoupí do II. ligy, zaniká funkce
tohoto člena k 30.6. příslušného roku v němž tento klub sestoupil. V případě, že klub II. ligy, který
nominoval člena ligového výboru postoupí do I. ligy, zaniká funkce tohoto člena k 30.6. příslušného
roku v němž tento klub postoupil.
8. Ligové grémium nejprve volí předsedu ligového výboru, poté volí komora I. ligy a komora II. ligy
nejprve místopředsedy a následně zbývající členy ligového výboru. Funkční období členů ligového
výboru činí 4 roky ode dne zvolení.
9. Člen sdružení, který nominoval člena ligového výboru je oprávněn kdykoliv oznámit předsedovi
sdružení, že tento člen ztratil jeho nominaci. V takovém případě zaniká funkce tohoto člena ligového
výboru dnem doručení oznámení o ztrátě nominace předsedovi sdružení.
10. Člen ligového výboru se může vzdát své funkce. Vzdání se funkce člena ligového výboru se
doručuje do sídla sdružení. Ligové grémium je povinno vzdání se funkce projednat na svém nejbližším
zasedání po doručení odstoupení. Vzdání se funkce je účinné okamžikem zahájení konání nejbližšího
ligového grémia. V případě, že se člen ligového výboru vzdá své funkce na zasedání ligového grémia,
je vzdání se funkce účinné okamžitě. Nebude-li se konat ligové grémium v době do 3 měsíců od
doručení vzdání se funkce, je vzdání se funkce účinné prvním dne měsíce následujícím po uplynutí
této lhůty.
11. Nastane-li účinnost vzdání se funkce nebo jinak dojde k zániku funkce člena ligového výboru a
ligové grémium současně nezvolí nového člena ligového výboru, je ligový výbor oprávněn jmenovat
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náhradního člena ligového výboru, který bude vykonávat funkci do řádného zvolení chybějícího člena
ligového výboru. Ligový výbor může mít nejvíce 1 náhradního člena. Pokud se uvolní funkce předsedy
ligového výboru, zvolí ligový výbor dočasně (do doby volby předsedy sdružení na nejbližším ligovém
grémiu) předsedou některého ze stávajících členů ligového výboru.
12. Ligový výbor má právo předložit na návrh předsedy ligového výboru ligovému grémiu návrh na
volbu nejvýše dvou dalších členů ligového výboru s hlasem poradním. Tito členové s hlasem
poradním mají právo se účastnit jednání ligového výboru, vyjadřovat se ke všem otázkám a
předkládat vlastní návrhy, nemají však právo hlasovat a nepřihlíží se k nim při posuzování
usnášeníschopnosti a hlasování ligového výboru. Jejich postavení může být dále upraveno ve statutu
ligového výboru.
13. Jednání ligového výboru se s hlasem poradním pravidelně účastní výkonný ředitel sdružení a má
právo se jej, rovněž s hlasem poradním, účastnit také předseda kontrolního výboru a předseda FAČR
nebo jím pověřený člen Výkonného výboru FAČR.
XI.
Organizace a rozhodování ligového výboru
1. Ligový výbor je oprávněn k zabezpečení každodenní činnosti sdružení a k naplňování účelu
sdružení zaměstnávat fyzické osoby v pracovním poměru.
2. Ligový výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Každý člen
ligového výboru má jeden hlas.
3. Ligový výbor rozhoduje většinou hlasů všech členů ligového výboru s výjimkou následujících
rozhodnutí:
a) rozhodnutí o návrhu na odvolání předsedy disciplinární komise LFA dle článku X. bod 3.2
písm. a) výše;
b) rozhodnutí dle článku X. bod 3.2 písm. c) výše;
c) rozhodnutí dle článku X. bod 3.2 písm. e) výše;
d) rozhodnutí dle článku X. bod 3.3 písm. a) výše;
kde ligový výbor rozhoduje 2/3 většinou všech členů ligového výboru.
V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy ligového výboru.
4. Zasedání ligového výboru svolává a vede předseda sdružení, jím pověřený člen ligového výboru
podle potřeby, nebo v případě absence předsedy i pověření, kterýkoliv z místopředsedů. Ligový výbor
se svolává písemnou pozvánkou, emailem nebo faxem, tak aby byla pozvánka doručena nebo
oznámena nejméně 3 dny před konáním zasedání ligového výboru. Ligový výbor se zásadně schází
v sídle sdružení, pokud v pozvánce není určeno jiné místo. Pozvánka obsahuje zejména datum, čas,
místo a program jednání. Lhůta na svolání zasedání ligového výboru nemusí být dodržena, pokud
žádný člen nemá námitky vůči jejímu zkrácení a pokud se zasedání zúčastní všichni členové ligového
výboru.
5. O zasedáních ligového výboru se sepisuje zápis, který musí obsahovat všechny zásadní skutečnosti
a znění rozhodnutí ligového výboru. Zápis podepisuje osoba, která zasedání ligového výboru vedla a
zapisovatel. Zápisy se archivují v sídle sdružení.
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6. Veškerá rozhodnutí spadající do působnosti ligového výboru mohou být přijata i mimo zasedání
ligového výboru (rozhodování per rollam). V takovém případě zašle předseda sdružení návrh
rozhodnutí poštou nebo emailovou korespondencí na adresu, kterou člen ligového výboru písemně
předem oznámí, všem členům ligového výboru. Písemné vyjádření členů ligového výboru musí být
předsedovi sdružení doručeno poštou nebo emailovou korespondencí na emailovou adresu
admin@lfafotbal.cz ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení návrhu. Nevyjádří-li se člen ligového
výboru ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Obsah rozhodnutí
přijatého mimo zasedání ligového výboru se uvede v zápise z nejbližšího následujícího zasedání
ligového výboru. V tomto případě se považují všichni členové ligového výboru za přítomné, pokud
měli všichni členové ligového výboru možnost seznámit se s návrhem rozhodnutí před hlasováním.
XII.
Kontrolní výbor
1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem sdružení, který kontroluje hospodaření sdružení.
2. Do působnosti kontrolního výboru patří:
-

kontrola hospodaření sdružení a vydání zprávy o kontrole pro ligové grémium;
kontrola účetní závěrky a zprávy auditora a vydání zprávy o této kontrole pro ligové grémium;
navrhování osoby auditora sdružení (po projednání s ligovým výborem);
vyjádření se k návrhu rozpočtu sdružení;
stanovení plánu auditu společně s auditorem a provedení kontroly plánu auditu;
přijetí statutu kontrolního výboru.

3. Kontrolní výbor má 3 členy, v jeho čele stojí předseda kontrolního výboru, kterého mezi s sebou
zvolí členové kontrolního výboru na prvním zasedání kontrolního výboru.
4. Funkční období členů kontrolního výboru činí 4 roky ode dne zvolení.
5. Kontrolní výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Každý člen
kontrolního výboru má jeden hlas.
6. Kontrolní výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující
hlas předsedy kontrolního výboru.
7. Články X. body 4-5, 7, 9-11 těchto stanov platí pro členy kontrolního výboru obdobně. Články XI.
body 4-6 těchto stanov platí pro kontrolní výbor obdobně.
XIII.
Disciplinární komise LFA a další komise
1. Disciplinární komise je disciplinárním orgánem sdružení.
2. Do působnosti disciplinární komise LFA patří rozhodování v disciplinárním řízení v souladu se
Stanovami FAČR a Disciplinárním řádem FAČR o disciplinárních přečinech spáchaných při utkáních
Celostátních ligových soutěží nebo v bezprostřední souvislosti s nimi ze strany členských klubů, hráčů,
trenérů, vedoucích družstev, statutárních orgánů a administrátorů členských klubů, jakož i lékařů,
jiných zdravotníků, masérů a pořadatelů členských klubů (jak jsou všechny osoby uvedené v tomto
definovány ve stanovách FAČR a Disciplinárním řádu FAČR).
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3. Každý člen disciplinární komise LFA je povinen vykonávat svoji funkci nestraně s náležitou
odbornou péčí a v souladu se zájmy sdružení a všech jeho členů. Členové disciplinární komise jsou
povinni zachovávat nestrannost. Členové disciplinární komise LFA mají nárok na náhradu nákladů
vzniklých jim v souvislosti s výkonem jejich funkce; odměna za výkon funkce jim může být přiznána
ligovým výborem.
4. Předsedu disciplinární komise LFA volí a odvolává ligové grémium na návrh ligového výboru dle
pravidel uvedených v těchto stanovách. Členy disciplinární komise LFA jmenuje a odvolává ligový
výbor na návrh předsedy disciplinární komise LFA.
5. Disciplinární komise LFA má 7 členů a v jejím čele stojí předseda.
6. Funkční období členů disciplinární komise LFA činí 4 roky ode dne zvolení.
7. Člen disciplinární komise LFA se může vzdát své funkce. Vzdání se funkce člena disciplinární komise
se doručuje do sídla sdružení k rukám předsedy ligového výboru. Vzdání se funkce je účinné
okamžikem zahájení konání nejbližšího ligového výboru. Nebude-li se konat ligový výbor v době do 1
měsíce od doručení vzdání se funkce, je vzdání se funkce účinné prvním dne měsíce následujícím po
uplynutí této lhůty.
8. Další pravidla pro činnost disciplinární komise LFA stanoví Disciplinární řád FAČR. Ve věcech
spadajících do působnosti disciplinární komise LFA, které nejsou řešeny v těchto stanovách či
Disciplinárním řádu FAČR je disciplinární komise LFA oprávněna, po předchozím schválení ligovým
výborem, vydat statut disciplinární komise LFA.
9. Články XIII. 3., 4., 6. a 7. se uplatní obdobně na ostatní komise zřízené dle těchto stanov resp. jejich
členy.
XIV.
Profesionální aparát sdružení
1. Profesionální aparát sdružení je tvořen výkonným ředitelem sdružení, který je z hlediska
pracovněprávní předpisů vedoucím zaměstnancem, a dalšími zaměstnanci sdružení, jejichž pracovní
poměr zakládá, mění a ruší výkonný ředitel sdružení po předchozím schválení ligovým výborem.
2. Podrobnější systematiku složení profesionálního aparátu sdružení a jeho kompetence schvaluje
ligový výbor v Organizačním a podpisovém řádu.
3. Zaměstnanec sdružení nemůže být členem orgánu sdružení ani nemůže zastupovat člena sdružení
na jednání ligového grémia.
XV.
Jednání jménem sdružení
1. Navenek sdružení zastupuje a za sdružení jedná a podepisuje předseda sdružení spolu s jedním
místopředsedou. Ligový výbor může jednáním a podepisováním za sdružení pověřit některého člena
ligového výboru.
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2. Podepisování za sdružení se děje tak, že k natištěnému nebo vypsanému názvu sdružení připojí
podepisující osoby svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce, kterou zastávají.
3. Právní a jiná jednání v rámci elektronického informačního systému FAČR uskutečňuje za sdružení
pouze administrátor sdružení. Administrátor sdružení není orgánem sdružení, musí však vždy být
členem FAČR.
XVI.
Zánik sdružení
1. Zániku sdružení předchází jeho zrušení, o kterém rozhoduje ligové grémium. Po rozhodnutí o
zrušení sdružení se provede jeho likvidace za přiměřeného použití příslušných ustanovení
obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností. Likvidace se neprovádí v případě, že jmění
sdružení přechází na právního nástupce.
2. Likvidátora sdružení jmenuje ligové grémium. Likvidační zůstatek bude použit v souladu s účelem
založení sdružení.
3. Sdružení zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.
XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy je možné měnit nebo doplňovat pouze na základě rozhodnutí ligového grémia.
2. Tyto stanovy byly schváleny ligovým grémiem sdružení na ustavující členské schůzi, která se konala
dne_____.
V Praze dne _________
……………………
___________
předseda Ligového výboru LFA

………………………
___________
místopředseda Ligového výboru LFA
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