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Komuniké ze zasedání Výkonného výboru SFČR 14.4.2020

Výkonný výbor SFČR přijal na svém zasedání dne 14.4.2020 následující závěry: 

1. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI finální podobu Zápisu a Komuniké ze

zasedání VV 12.3.2020. 

2. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI prohlášení Svazu futsalu České republiky,

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

proti šíření koronaviru.

3. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 1 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh na změnu Soutěžního řádu SFČR

v souvislosti s řešením případného nedokončení soutěží z důvodu zásahu vyšší moci s účinností od 14.4.2020.

4. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh na revokaci rozhodnutí VV ze dne

12.3.2020 o možných způsobech ukončení VARTA futsal ligy a 2. lig futsalu východ a západ v sezoně 2019/2020

v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru.

5. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 5 PRO - 1 ZDRŽ. - 1 PROTI návrh Rozhodnutí VV SFČR o ukončení

soutěžního ročníku 2019/2020 v soutěžích 1.liga a 2.ligy západ a východ a souvisejících opatřeních:

a) Ke dni 15.4. 2020 se ukončuje Soutěžní ročník 2019/2020 v soutěžích 1. liga a 2. liga západ a východ.

b) Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 se použije § 15 Soutěžního řádu SFČR s tím, že

rozhodným dnem pro takové určení je 15.4. 2020; tím není dotčena změna v důsledku pravomocného

rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.

c) Na postupy a sestupy se použije ust. § 16 Soutěžního řádu SFČR.

d) VV SFČR, s ohledem na §15 Soutěžního řádu SFČR, a Článek 1, odst. 2 RMS, určuje vítězem 1.ligy

Soutěžního ročníku 2019/2020 členský klub FK ERA-PACK Chrudim, ID: 5319082, s právem účasti v

UEFA Futsal Champions League 2019/2020, pokud se tato soutěž z rozhodnutí orgánů UEFA uskuteční.

e) Sestupujícími kluby z 1.ligy jsou členské kluby FC Tango Hodonín, ID: 6229052, a 1.FC Nejzbach Vysoké

Mýto, ID: 5349012, pokud nebude postupováno před zahájením Soutěžního ročníku 2020/2021 dle §16,

odst. 5 Soutěžního řádu SFČR.
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f) VV SFČR, s ohledem na §15 Soutěžního řádu SFČR, určuje vítězem 2. ligy Východ Soutěžního ročníku

2019/2020 členský klub SKUP Olomouc, ID: 7120022, s právem postupu do 1. ligy pro Soutěžní ročník

2020/2021 dle §16 Soutěžního řádu SFČR.

g) VV SFČR, s ohledem na §15 Soutěžního řádu SFČR, určuje vítězem 2. ligy Západ Soutěžního ročníku

2019/2020 členský klub Rapid Ústí nad Labem, ID: 4270142, s právem postupu do 1. ligy pro Soutěžní

ročník 2020/2021 dle §16 Soutěžního řádu SFČR.

h) VV SFČR, s ohledem na §15 Soutěžního řádu SFČR, určuje sestupujícím z 2. ligy Západ Soutěžního

ročníku 2019/2020, členský klub Pampuch Liberec, ID: 5139452, pokud nebude postupováno před

zahájením Soutěžního ročníku 2020/2021 dle §16, odst. 5 Soutěžního řádu SFČR.

i) VV SFČR, s ohledem na §15 Soutěžního řádu SFČR, určuje sestupujícími z 2. ligy Východ Soutěžního

ročníku 2019/2020 členské kluby SKP Ocel Třinec, ID: 8029122, ASM Dolní Loučky, ID: 6228922,

FERRAM Opava, ID: 8059022, a Barracuda Jakubčovice, ID: 8049242, pokud nebude postupováno před

zahájením Soutěžního ročníku 2020/2021 dle §16, odst. 5 Soutěžního řádu SFČR.

j) Sestupujícím z VARTA futsal ligy je FC Tango Hodonín, a tak dle Soutěžního řádu §17 bude družstvo FC

Tango Hodonín B, ID: 6229052, přeřazeno do nižší soutěže a jeho místo bude doplněno podle §18

Soutěžního řádu.

k) Ustanovení § 18 Doplňování míst v soutěžích není tímto rozhodnutím dotčeno.

l) Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné, ovšem pouze v souladu s předpisy nebo

rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy vydanými zejména v souvislosti se šířením nemoci

COVID-19.

m) Nižší soutěže (divizní, krajské a okresní) mají možnost být dohrány dle rozhodnutí příslušných řídících

orgánů, reflektujících momentální situaci v ČR (rozhodnutí státních orgánů ČR) do 30.6.2020.

6. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 5 PRO - 1 ZDRŽ. - 1 PROTI návrh neudělit titul Mistra ČR pro Soutěžní

ročník 2019/2020 a udělovat jen medaile za pořadí v soutěžích 1. liga a 2. liga západ a východ.

7. VV SFČR bere na vědomí informaci p. Slaniny z LPO FAČR o probíhajícím procesu novelizace řádů SFČR

v rámci tzv. Legislativního balíčku a návrhy Řádu rozhodčích a delegátů, Řádu trenérů, Zprostředkovatelského

řádu a vzoru Přestupního řádu, předložených LPO FAČR.
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8. VV SFČR bere na vědomí informaci předsedy SFČR p.Mesteka a p.Slaniny z LPO FAČR o aktuálním plnění

všech formálních povinností SFČR.

9. VV SFČR bere na vědomí předložené návrhy Statutů Grémií VFL a 2.lig a ukládá je rozeslat klubům CL soutěží

k zaslání připomínek. 

10. 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.

11. VV SFČR bere na vědomí informaci LPO o probíhající analýze registrovaných profesionálních smluv ze které

vyplývá, že některé hráčské zaregistrované smlouvy, neodpovídají zásadním způsobem parametrům daných

Přestupním řádem a v souladu s parametry stanovenými příslušnými řády SFČR, a neměly být v této podobě

registrovány. VV ukládá upozornit kluby a hráče, jejichž smlouvy tyto parametry nesplňují a vyzvat je ke sjednání

nápravy do zahájení nového soutěžního ročníku. VV ukládá úseku registrace profesionálních smluv přistupovat ke

kontrole při registraci profesionálních smluv s maximální důsledností a zodpovědností.

12. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh Metodického pokynu SFČR k úhradě

stanoveného odstupného v období 1.6.-20.6.a ukládá ho zveřejnit na Úřední desce.

13. VV SFČR bere na vědomí předložený materiál Aktualizace databáze Futis/členské základny klubů i hráčů a

ukládá sestavit manuál pro postup při registraci klubů futsalu za zapsané spolky a dále ukládá předložit návrh

termínu Aktivu všech předsedů futsalových Oblastí, Krajů a Okresů.

14. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh novelizace tabulky odstupného v PŘ

SFČR a ukládá předložit návrh novelizace Evidenčního řádu SFČR na VV 14.5.2020 za účelem finálního nastavení

pro období 1.6.-20.6.

15. VV SFČR bere na vědomí předložený přehled aktuálního jmenného seznamu všech osob, které mají smluvní

vztah se SFČR/FAČR na futsalové aktivity.

16. VV SFČR bere na vědomí předložený materiál p. Fouska o mezinárodních záležitostech a aktualitách z FIFA a

UEFA, mmj.klíčovou informaci o finálním rozhodnutí o konání/odložení MS 2020 v Litvě nejpozději do

30.4.2020.

17. VV SFČR bere na vědomí informaci p.Mesteka o aktuálně zrušených nebo odložených zápasech všech

reprezentací futsalu – mmj. odložená baráž KV MS a zrušené MS Akademiků mužů i žen.

18. VV SFČR bere na vědomí informaci p.Chyby o řešení finančních závazků v rámci vrcholového futsalu a v této

souvislosti důrazně apeluje na DK SFČR aby využívala platnou přílohu 6b.RMS (Tabulka termínů plnění

povinností klubů) a ukládá vyzvat člena DK SFČR p. Slaninu k písemnému vyjádření členům VV.

19. VV SFČR vyjádřila nespokojenost s dosud nevydaným rozhodnutím DK ve věci nezaplacených sběrných

faktur za měsíc leden a únor 2020. VV SFČR vyzývá DK k nápravě a k předložení časových souvislostí

souvisejících s řešením těchto disciplinárních přečinů.
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20. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh RMS celostátních soutěží futsalu pro

následující soutěžní ročník 2020/2021.

21. VV SFČR bere na vědomí návrh harmonogramu Licenčního řízení pro kluby CL soutěží 2020/2021 v režimu

Licenční komise SFČR, diskutovala některá zpřísňující opatření a ukládá rozeslat základní parametry členům VV

k připomínkování.

22. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI změnu termínů v souvislosti s opatřeními

proti šíření koronaviru – uzávěrka přihlášek do 1. ligy futsalu a 2. lig západ a východ do 10.6.202 a konečné

rozhodnutí o obsazení těchto soutěží do 30.6.2020 a ukládá informovat kluby CL soutěží a zástupce regionálního

futsalu.

23. VV SFČR bere na vědomí informaci předsedy KM SFČR p.Loba o odložení finálního rozhodnutí o

konání/zrušení/přeložení MČR U13 a U15 na další zasedání VV.

24. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 5 PRO - 1 ZDRŽ. - 1 PROTI nevyplacení dotace za jeden turnaj Juniorské

ligy 2019/20 klubu Svarog FC Teplice a předání podnětu Disciplinární komisi SFČR za podezření na znevážení

soutěže z důvodu nezajištění dostatečného počtu hráčů svého týmu v utkáních Juniorské ligy futsalu.

25. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh finanční podpory klubů Juniorské ligy

futsalu 2019/2020 za účast ve Final Four na částečnou úhradu cestovních nákladů ve výši 20 Kč/km dle vzdálenosti

sídla klubu od místa konání Final Four a ukládá zapracovat v odpovídajícím rozsahu do celkové finanční podpory

klubů futsalu z MŠMT/FAČR/SFČR na rok 2020.

26. VV SFČR bere na vědomí informaci zástupce DK SFČR p.Slaniny o stále probíhajícím DŘ s klubem AC

Sparta Praha v cause oprávněnosti podpisů – aktuálně běží lhůta na doložení některých dokumentů.

27. VV SFČR bere na vědomí informaci sl. Panchartkové o přípravě Termínové listiny futsalu 2020/21.

28. VV SFČR bere na vědomí informaci gestora KR a KD SFČR p.Loba o předložení návrhů na předsedy KR a

KD na zasedání VV 14.5.2020 a ukládá přizvat na toto zasedání stávající předsedy KR a KD SFČR.

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

marketingu futsalu pod STES v průběhu sezóny 2019/20 a také nastavení parametrů sezóny 2020/21 – mmj.

probíhající jednání s předsedou FAČR p.Malíkem, vyhlášení poptávkového řízení na zajištění LED perimetrů,

příprava novelizace reklamních cen a plnění v rámci společného marketingu, aktuální stav smluv, informace o

probíhajících jednáních s Fortuna, Select, atd. VV ukládá předložit aktuální přehled financování a pohledávek

společného marketingu pod STES v sezóně 2019/20.

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

se STES a jednání o partnerství pro 1.ligu futsalu v ročníku 2020/2021.
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31. VV SFČR bere na vědomí informaci p.Roda o činnosti Regionální komise SFČR, včetně informací o realizaci

systému opatření za účelem zastavení úbytku členů SFČR – soutěže mládeže, vytvoření prostoru v rámci rozpočtu

SFČR na vytvoření placených regionálních sekretářů, členství pobočných spolků, členství zapsaných spolků,

členství fyzických osob.

32. VV SFČR bere na vědomí informace p.Mesteka o stavu proplacení 50 % z ČP za rok 2019, kde dojde, zejména

z důvodů plynoucích z aktuální situace na FAČR/SFČR s koronavirem, ještě k prodlení a ukládá informovat

zástupce regionálního futsalu.

33. VV SFČR bere na vědomí předložené složky návrhů rozpočtů SFČR a FAČR na rok 2020, návrhem se bude

dále zabývat při následujícím zasedání VV.

34. VV SFČR bere na vědomí předložený návrh hospodaření SFČR za rok 2019, návrhem se bude dále zabývat při

následujícím zasedání VV. 

35. VV SFČR bere na vědomí předložené informace o pohledávkách a závazcích VV SFČR.

36. VV SFČR bere na vědomí informace o přerušení kurzu trenérského vzdělávání futsalu 2020.

37. VV SFČR bere na vědomí aktualizovaný přehled trenérských licencí trenérů VARTA futsal ligy.

38. VV SFČR bere na vědomí zřízení 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 14.5.2020 od 15:30 v Praze fl 


