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Komuniké ze zasedání Výkonného výboru SFČR 12.3.2020

Výkonný výbor SFČR přijal na svém zasedání dne 12.3.2020 následující závěry: 

1. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 4 PRO - 0 ZDRŽ. - 1 PROTI finální podobu Zápisu a Komuniké ze

zasedání VV 11.2.2020. 

2. VV SFČR potvrzuje schválení formou per rollam poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI obsazení

navržených termínů TV přenosů z utkání play-off VARTA futsal ligy.

3. VV SFČR potvrzuje schválení formou per rollam poměrem hlasů 6 PRO - 1 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh nevyužít

navržený termín 26.3. pro TV přenos z utkání VARTA futsal ligy

4. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 5 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI prohlášení Svazu futsalu České republiky,

které respektuje rozhodnutí Vlády České republiky a Bezpečnostní rady státu v souvislosti s opatřeními proti šíření

koronaviru a minimálně na třicet dní pozastavuje všechny své soutěže.

5. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 5 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh dvou možných variant ukončení

VARTA futsal ligy a 2. lig futsalu východ a západ v sezoně 2019/2020 v souvislosti s opatřeními proti šíření

koronaviru, a to buď vyhlášením výsledků na základě aktuálních tabulek nebo v případě možnosti pokračování

soutěží po 14.4.2020 úpravou hracího modelu play-off VARTA futsal ligy 2019/20.

6. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 5 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI upřesnění režimu zveřejňování a distribuce

zápisů z porad sekretariátu, porad marketingu, porad LOC KV MS, aj.

7. VV SFČR bere na vědomí informace o řešení problematiky GDPR a ukládá nadále průběžně komunikovat se

zmocněncem FAČR o problematice GDPR a informovat průběžně členskou základnu SFČR.

8. VV SFČR bere na vědomí informace od LPO FAČR o aktuálním plnění všech formálních povinností SFČR

9. VV SFČR bere na vědomí návrh LPO SFČR na dokončení procesu novelizace řádů SFČR v rámci tzv.

Legislativního balíčku s účinností od 1. 7. 2020 a návrh na přípravu legislativních seminářů pro zástupce klubů 1. a

2. ligy futsalu, resp. pro sekretáře a předsedy jednotlivých pobočných spolků. VV SFČR ukládá na návrh 3.

místopředsedy p. Kolmana klást důraz na úpravu bodů DŘ o přenositelnosti trestů.

10. VV SFČR ukládá zajistit kontrolu registrovaných profesionálních smluv hráčů futsalu z hlediska splnění 
formálních náležitostí v souladu s parametry stanovenými příslušnými řády SFČR, jejich formální správnost o 
oprávněnost registrace, upozornit kluby a hráče, jejichž smlouvy tyto parametry nesplňují, především ve smyslu PŘ 
a vyzvat je ke sjednání nápravy do 31.5.2020

11. VV SFČR bere na vědomí předložený návrh novelizace tabulky odstupného v PŘ SFČR k připomínkování do

31.3.2020. 
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12. VV SFČR bere na vědomí informaci o odkladu barážového utkání o postup na MS ve futsalu Česká republika –

Chorvatsko na jiný, dosud neurčený termín na základě nemožnosti odehrát v dubnu jak utkání v Chorvatsku, tak

utkání v ČR díky aktuálním opatřením vlád v obou zemích. Náhradní termíny obou barážových zápasů budou

určeny po dohodě mezi Chorvatským FS a SFČR/FAČR podle vývoje situace, nejpozdější možnou lhůtu na

odehrání určí UEFA a FIFA.

13. VV SFČR bere na vědomí informaci o odkladu zasedání KF UEFA ze 2.4.2020 na pozdější termín.

14. VV SFČR bere na vědomí informace o přeložení play-off KV MS, včetně informací z porady LOC play-off KV

MS, a dále informace o zrušení soustředění reprezentace ČR „A“ a reprezentace ČR žen (2x v Hodoníně)

15. VV SFČR bere na vědomí předložený položkový Rozpočet KV MS v Brně. Členové VV SFČR některé

z položek rozporovali a žádají vysvětlení těchto výdajů. Zároveň byl ze strany členů VV SFČR vznesen požadavek,

aby byl položkový rozpočet akcí tohoto druhu v dalším období předložen a schvalován s předstihem.

16. VV SFČR bere na vědomí reprezentační Smlouvy futsalu a ukládá důsledně dbát na plnění všech povinností

z nich vyplývajících. 

17. VV SFČR ukládá předložit v konfidenciálním režimu přehled aktuálního jmenného seznamu všech osob, které

mají smluvní vztah se SFČR/FAČR na futsalové aktivity.

18. VV SFČR ukládá nabídnout klubům CL soutěží a regionálním pobočným spolkům SFČR možnost

pořadatelství 2x MPU ČR-Francie reprezentací „A“ futsalu v termínech 3.a 4.11.2020.

19. VV SFČR bere na vědomí aktuální Plán šesti reprezentací futsalu k březnu 2020 na období 2020/2021.

20. VV SFČR bere na vědomí aktualizaci Termínové listiny futsalu 2019/20 a úvodní návrh Termínové listiny

futsalu 2020/2021. 

21. VV SFČR bere na vědomí návrh RMS celostátních soutěží futsalu pro následující soutěžní ročník 2020/2021 a

ukládá předložit finální návrh RMS po zapracování navržených úprav pro přípravu na jeho schvalování v rámci

zasedání 16.4.2020.

22. VV SFČR bere na vědomí informaci o řešení finančních závazků v rámci vrcholového futsalu a ukládá přijmout

taková opatření v rámci STK a DK, která povedou ke zrychlení plateb fakturací od klubů.

23. VV SFČR bere na vědomí zprávu o uskutečněných jednáních s Licenčním manažerem FAČR p.Rýznarem, ze

kterých vyplynul návrh na odložení spolupráce o jednu sezónu a schvaluje poměrem hlasů 4 PRO – 1 ZDRŽ. - 0

PROTI uskutečnění Licenčního řízení pro kluby CL soutěží 2020/2021 v režimu Licenční komise SFČR.

24. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 5 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI odložení Superpoháru 2.lig futsalu

s možností jeho konání v náhradním termínu

25. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 5 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI Rozpis soutěže Poháru SFČR 2020/21.
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26. VV SFČR ukládá zpracovat návrh manuálu pro kluby a delegáty CL soutěží futsalu pro utkání hraná bez

diváků. 

27. VV SFČR bere na vědomí informace z DK SFČR o pokračování disciplinárního řízení s klubem VARTA futsal

ligy AC Sparta Praha na základě podnětu na prověření platnosti smluv a podpisů hráčů klubu a také o předání čtyř

klubů 2.lig k DK SFČR z důvodu nesplnění povinností RMS – ne/účast trenéra na 2.lize, resp.na právě

probíhajícím trenérském semináři SFČR.

28. VV SFČR ukládá ligovému sekretáři zajistit přesné podklady k prověření startu hráčů klubu Svarog FC Teplice

v utkáních Juniorské ligy 2019/20, aby zvážil oprávněnost vyplacení dotace pro kluby hrající juniorské soutěže

futsalu FIFA.

29. VV SFČR bere na vědomí informace ze zasedání Komise mládeže SFČR, konaného 26.2.2020 v Praze. VV

konstatuje, že zasedání 26.2. bylo z důvodu neúčasti dvou členů KM neusnášeníschopné a ukládá v tomto kontextu

opravit Zápis ze zasedání KM. VV dále konstatoval, že na KM neproběhlo žádné hlasování a veškeré závěry z KM

byly pracovní podněty k jednání na VV. VV dále vyjadřuje nespokojenost s opakovanou neúčastí trenéra

reprezentace do 21 let p.Kopeckého na zasedání KM.

30. VV SFČR bere na vědomí podnět z jednání KM SFČR na konání premiérového MČR futsalu U13 a U15 –

termínem a místem konání se bude zabývat VV na dalších zasedáních i s ohledem na situaci s uzavřením všech

futsalových a fotbalových soutěží minimálně do 11.4.2020.

31. VV SFČR bere na vědomí aktuální informace o činnosti Komise rozhodčích a Komise delegátů prezentované

oběma předsedy pp.Hoňkem a Vencem a dále informace o přípravě společného semináře rozhodčích a delegátů

celostátních soutěží 21.-22.8.2020 v SC Nymburk

32. VV SFČR vzala na vědomí návrh KD na doplnění RMS s Směrnice delegáta na zajištění kontrolního

mechanismu ze strany delegátů pro kontrolu oprávněnosti startu hráčů (hráči v trestu a dopisování nových hráčů na

soupisku v průběhu sezóny) v soutěžních utkáních od sezóny 2020/2021 s cílem minimalizovat případy

neoprávněného nastoupení hráče při zachování zodpovědnosti klubů za dodržování platných řádů.

33. VV SFČR bere na vědomí informace předsedů KR a KD o průběžném předávání rozhodčích a delegátů k DK

SFČR za neplnění svých povinností, ale také apel KR a KD na dodržování termínů splatnosti měsíčních faktur

R+D.

34. VV SFČR bere na vědomí informace k diskusi o možnosti využití systému VIR při řízení utkání CL futsalu.

35. VV SFČR bere na vědomí informace z diskuse na téma KR a KD pro sezónu 2020/2021 – obě komise budou

dále oddělené a VV bude schvalovat oba předsedy nejpozději na svém květnovém zasedání

36. VV SFČR bere na vědomí předloženou zprávu marketingového ředitele STES p.Kudrny k fungování

marketingu futsalu pod STES v dosavadním průběhu sezóny 2019/20 – mmj. info o chystané schůzce předsedy

FAČR a SFČR na toto téma, aktuální stav smluv, včetně informace o nutnosti formálně dořešit podpisy Smluv

STES-kluby 2019/20, konsekvence marketingu a koronaviru, informaci o probíhajících jednáních s Fortuna a

předložený rozpočet KV MS v Brně i rozpočet a mediální plán na odložené play-off KV MS v Brně.fl 



37. VV SFČR ukládá STES předložit návrh mediální podpory play-off VFL 2019/20.

38. VV SFČR ukládá STES zajistit důstojné poháry na veškeré futsalové ceremoniály, včetně putovních.

39. VV SFČR bere na vědomí informace pp.Kudrny, Mesteka a Kolmana o plnění úkolů v rámci spolupráce AGRS

se STES a předání požadovaných podkladů spol.AGRS k reklamnímu plnění a také řešení objednávek a plateb

nových reklamních fólií v průběhu sezóny 2019/20.

40. VV SFČR bere na vědomí informaci o závěrech ze zasedání Regionální komise SFČR 25.2.2020 v Pardubicích,

včetně informací o realizaci systému opatření za účelem zastavení úbytku členů SFČR – zejména význam soutěží

mládeže a apel na vytvoření prostoru v rámci rozpočtu SFČR na vytvoření placených regionálních sekretářů v co

nejkratší době

41. VV SFČR bere na vědomí návrh Regionální komise na řešení problematiky termínu připsání členských

příspěvků na účet Svazu futsalu dle Stanov SF a také dopis předsedy Jihočeského krajského svazu futsalu p.Průchy

k této problematice.

42. VV SFČR ukládá zajistit proplacení 50% z ČP za rok 2019 dle závěrů Regionální komise a zároveň osobně

komunikovat se všemi pobočnými spolky za účelem vzájemné maximální kooperace a vysvětlení si stanovisek

43. VV SFČR bere na vědomí návrh harmonogramu Futis manažera p.Novotného a LPO FAČR na vyřešení

problematiky členství futsalových klubů – kluby musí být právními subjekty a zároveň musí vykazovat

činnost/členství dle Stanov SFČR (nutno řešit především ve spolupráci s předsedou Regionální komise SFČR

p.Rodem).

44. VV SFČR bere na vědomí návrh harmonogramu Futis manažera p.Novotného a LPO FAČR na řešení/opatření

pro fungování přestupů v přestupním okně 1.6.-20.6.

45. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 4 PRO - 0 ZDRŽ. - 1 PROTI návrh Komise futsalu žen na jmenování

p.Patrika Plháka do funkce asistenta reprezentace futsalu žen.

46. VV SFČR bere na vědomí předložený návrh rozpočtu SFČR na rok 2020 a ukládá předsedovi SFČR, aby na

příštím zasedání předložil rozpočet SFČR, schválený orgány FAČR, a teprve poté se bude návrhem rozpočtu SFČR

na rok 2020 zabývat.

47. VV SFČR ukládá automaticky předkládat svým členům pohledávky a závazky FAČR a STES hned v úvodu

každého zasedání VV SFČR.

48. VV SFČR bere na vědomí informace o průběhu kurzu trenérského vzdělávání futsalu 2020 a seznam účastníků

kurzu. VV SFČR ukládá zrevidovat tabulku trenérských licencí trenérů VARTA futsal ligy a v co nejkratší době

informovat VV SFČR.

49. VV SFČR vyjadřuje poděkování člence VV sl.Panchartkové za přípravu a organizaci benefičního večera

„Futsal za život“ pro Vláďu Mikuláše 22.2.2020 v Praze.
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50. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 4 PRO - 1 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh 3. místopředsedy SFČR p. Kolmana na

každoroční pořádání Futsalového plesu a pověřuje pořadatelstvím akce sl.Panchartkovou.

51. VV SFČR bere na vědomí návrh 3.místopředsedy p.Kolmana na zahájení diskuse o případné reorganizaci

soutěží futsalu a bude se jím s plnou vážností zabývat.

52. VV SFČR na návrh 3.místopředsedy p.Kolmana ukládá IT oddělení zajištění emailových adres @futsal.cz pro

využití sekretariátu a jednotlivých komisí, za účelem sjednocení emailových adres pro komunikaci mezi SF,

sekretariátem a komisemi.

Termín následujícího zasedání VV SFČR: čtvrtek 16.4.2020 od 15:30 v Praze 
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