TESTY Legislativa FAČR
Stanovy
1. Fotbalová asociace ČR je
a) akciová společnost
b) občanské sdružení
c) společnost s ručením omezením
2. Symboly FAČR jsou
a) znak, vlajka a hymna
b) znak a hymna
c) vlajka a hymna
d) znak a vlajka
3. FAČR může vyvíjet hospodářskou činnost
a) ano
b) ne
4. FAČR je členem FIFA
a) ano
b) ne
5. FAČR je členem UEFA
a) ano
b) ne
6.FAČR je členem ČOV
a) ano
b) ne
7. FAČR je členem ČSTV
a) ano
b) ne

8. Členem FAČR se mohou stát
a) pouze právnické osoby s právním nárokem stát se členem
b) pouze fyzické osoby s právním nárokem stát se členem
c) fyzické i právnické osoby, přičemž na přijetí za člena není právní nárok
d) fyzické i právnické osoby, přičemž všichni mají právní nárok stát se členem
9. Na písemné připomínky, žádosti, podněty a návrhy na orgány FAČR:
a) jsou orgány FAČR povinny odpovědět do 14 dní
b) jsou orgány FAČR povinny odpovědět do 30 dní
c) nejsou orgány FAČR povinny odpovědět
10. Je pravdivé tvrzení, že členové FAČR nejsou povinni platit členské příspěvky
a) ano
b) ne
11. Členství jednotlivce ve FAČR mimo jiné zaniká také pro zánik členství ve FAČR
členského klubu, k němuž je příslušný
a) ano
b) ne
12. Je pravdivé tvrzení, že členství klubu ve FAČR nezaniká právním zánikem člena
a) ano
b) ne
13. Je pravdivé tvrzení, že členství klubu ve FAČR může zaniknout rozhodnutím výkonného
výboru FAČR za stavu, kdy členský klub nemá po tři soutěžní ročníky za sebou žádné
družstvo v soutěžích FAČR
a) ano
b) ne
14. Je pravdivé tvrzení, že členství klubu ve FAČR může zaniknout rozhodnutím výkonného
výboru FAČR za stavu, kdy členský klub nemá po dva soutěžní ročníky za sebou žádné
družstvo v soutěžích FAČR
a) ano
b) ne
15. Členské kluby jsou do územní organizace FAČR začleněny vždy podle místa svého sídla
a) ano
b) ne
16. Fotbalová asociace ČR se člení podle územního principu na úroveň

a) republikovou, krajskou a okresní
b) krajskou a okresní
c) republikovou a krajskou

17. Orgány FA mohou rozhodovat a volit
a) je-li zasedání přítomna dvoutřetinová většina členů orgánu nebo delegátů orgánu s právem
hlasovat či volit, pokud není stanovami FAČR určeno jinak.
b) je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina členů orgánu nebo delegátů orgánu
s právem hlasovat či volit, pokud není stanovami FAČR určeno jinak.
c) je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina členů orgánu nebo delegátů orgánu s právem
hlasovat či volit.
18. Hlasování orgánů FAČR je vždy veřejné
a) ano
b) ne
19. Mezi republikové orgány FAČR patří Ombudsman:
a) ano
b) ne
20. Nejvyšším orgánem FAČR je
a) výkonný výbor FAČR
b) valná hromada FAČR
c) předseda FAČR
21. Průběh jednání VH upravuje jednací řád
a) který na návrh výkonného výboru FAČR schvaluje VH FA, která rovněž volí
předsedajícího
b) který na návrh výkonného výboru FAČR schvaluje VH, předsedajícího určí výkonný výbor
na svém posledním zasedání před VH
c) který je dán stanovami FAČR a je neměnný
22. Řádnou VH svolává výkonný výbor FAČR
a) v případě potřeby, podle svého uvážení
b) jedenkrát ročně

c) jedenkrát za dva roky

23. Řádnou VH svolává výkonný výbor FAČR tak, aby se konala vždy v termínu
a) 1.1. – 15.2.
b) 15.5. – 30.6.
c) termín není stanoven
24. VH je výkonný výbor FAČR povinen svolat nejpozději
a) 60 dní před stanoveným dnem jejího konání
b) 90 dní před stanoveným dnem jejího konání
c) 8 týdnů před stanoveným dnem jejího konání
25. Mimořádná VH musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do
a) 60 dní ode dne podání žádosti
b) 8 týdnů ode dne podání žádosti
c) 6 týdnů ode dne podání žádosti
26. VH je schopna rozhodovat, je-li přítomna:
a) nadpoloviční většina delegátů
b) nadpoloviční většina delegátů z Čech a nadpoloviční většina delegátů z Moravy
c) dvoutřetinová většina všech delegátů
27. Výkonný výbor FAČR má
a) 11 členů
b) 13 členů
c) 15 členů
28. Funkční období VV FAČR je
a) čtyřleté
b) pětileté
c) tříleté
29. Revizní a kontrolní komise FAČR má:
a) 4 členy
b) 3 členy
c) 5 členů
30. Revizní a kontrolní komise FAČR se schází:

a) 1 x měsíčně
b) 1 x za dva měsíce
c) podle potřeby

31. Odvolací komise FAČR má
a) 3 členy
b) 4 členy
c) 5 členů
32. Člen odvolací komise FAČR nesmí být členem jiného voleného či jmenovaného orgánu
na republikové úrovni, včetně činnosti rozhodčího a delegáta
a) ano
b) ne
33. Arbitrážní komise FAČR má
a) 3 členy
b) 5 členů
c) 7 členů
34. Ombudsman odpovídá za výkon své funkce:
a) VH FAČR
b) VV FAČR
c) Disciplinární komisi FAČR
35. Řádnou VH KFS svolává VV KFS
a) jedenkrát za 2 roky
b) jedenkrát ročně
c) podle potřeby
36. Řádnou VH KFS svolává VV KFS tak, aby se konala vždy v termínu
a) 1.1. – 15.2.
b) 15.5. – 30.6.
c) 16.2. - 31.3.
37. VH je výkonný výbor KFS povinen svolat nejpozději
a) 60 dní před jejím konáním
b) 5 týdnů před jejím konáním
c) 8 týdnů před jejím konáním
38. VV KFS má

a) 7 členů
b) 7 nebo 9 členů
c) 9 členů

39. Odvolací a revizní komise KFS se schází
a) podle potřeby
b) 1 krát za dva měsíce
c) podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc
40. Odvolací a revizní komise KFS má
a) 5 členů a dva náhradníky
b) 5 členů
c) 7 členů
41. Řádnou VH svolává VV OFS
a) jedenkrát za 2 roky
b) jedenkrát ročně
c) podle potřeby
42. Řádnou VH svolává VV OFS tak, aby se konala vždy v termínu
a) 1.1. – 15.2.
b) 15.5. – 30.6.
c) 16.2. - 31.3.
43. VH je výkonný výbor OFS povinen svolat nejpozději
a) 60 dní před jejím konáním
b) 4 týdny před jejím konáním
c) 5 týdnů před jejím konáním
44. Každý klub s právem účasti na VH má právo předložit návrhy na předsedu a ostatní členy
VV a členy RK, a to nejpozději 1 týden před konáním VH
a) ano
b) ne
45. VV OFS má
a) 3 až 7 členů
b) 5 až 9 členů
c) 7 členů
46. Revizní komise OFS má

a) 3 členy
b) 5 členů
c) 5 členů a 2 náhradníky

47. Rozhodování o právech a povinnostech členů je jednoinstanční, pokud předpisy FA
nestanoví jinak
a) ano
b) ne
48. Rozhodčí soud pro sport (CAS) má sídlo
a) Lausanne
b) Ženeva
c) Nyon
49. Sbor rozhodců v rozhodčím řízení jedná
a) v pětičlenných senátech
b) v tříčlenných senátech
c) v sedmičlenných senátech
50. Stanovy FAČR nabyly platnosti a účinnosti
a) dnem schválení VH FAČR 26.6.2011
b) dnem schválení VH FAČR 26.7.2011
c) dnem schválení VH FAČR 1.7.2011

