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Komuniké ze zasedání Výkonného výboru SFČR 14. 1. 2021 

 

Výkonný výbor SFČR přijal na svém zasedání, konaném distanční formou dne 14.1.2021 následující 

závěry:  

 

1. VV SFČR schvaluje Zápis a Komuniké z mimořádného zasedání VV, které se uskutečnilo dne 

10.12.2020. 

 

2. VV SFČR potvrzuje svá rozhodnutí učiněná mimo zasedání VV v období od 17. 12. 2020 do 13. 1. 

2021 formou per-rollam, tj. schválení následujících skutečností: 

- Uspořádání KV ME ČR-Polsko 29.1.2021 v Brně bez pokládky TV povrchu; 

- Místo konání KV ME ČR-Portugalsko 10. 3. 2021 v Praze UNYP Arena, včetně pokládky 

TV povrchu; 

- Zrušení sestupů z 1.FUTSAL ligy 2020/2021; 

- Termínová listina 2020/2021; 

- Metodický pokyn pro kluby 1.FUTSAL ligy; 

- Metodický pokyn pro rozhodčí a delegáty svazu; 

- Protokol zvláštních opatření pro konání soutěžních utkání v rámci 1. FUTSAL ligy; 

- Aktualizace RMS celostátních soutěží futsalu 2020/2021; 

- TV přenos 1.FUTSAL ligy 7.1.2021 AC Sparta Praha – SK Slavia Praha; 

- TV přenos utkání 4. kola 1. FUTSAL ligy AC Sparta Praha vs. SK Slavia Praha hraném dne 7. 1. 

2021; 

- Uspořádání 2x KV ME ČR-Norsko ve sportovní hale Brno Vodova ve dnech 29. 1. a 1. 2. 2021. 

 

3. VV SFČR schvaluje svolání Mimořádného zasedání VV SFČR dne 21.1.2021 k tématu přípravy VH 

SFČR.  

 

4. VV SFČR bere na vědomí informace o probíhajícím procesu přípravy legislativy 9. Řádné Valné 

hromady SFČR, kterou zajišťuje sekretariát SFČR ve spolupráci s Právním oddělením FAČR. 

 

5. VV SFČR bere na vědomí předložené návrhy novelizace statutů odborných komisí SFČR, a to včetně 

doplnění možnosti realizovat zasedání distanční formou prostřednictvím videokonference na  on-line 



 

platformě Microsoft Teams. VV bude statuty schvalovat formou per rollam, a to po obdržení finální 

verze dokumentů. 

 
6. VV SFČR bere na vědomí informace o řešení problematiky GDPR a ukládá Sekretariátu SFČR, aby 

uskutečnil úkony nezbytné k řešení problematiky GDPR. 

 
7. VV SFČR bere na vědomí návrh směrnice SFČR Pravidla interní a externí komunikace. VV ukládá 

sekretariátu SFČR ve spolupráci s Právním oddělením FAČR návrh dopracovat a předložit VV finální 

verzi ke schválení formou per rollam. 

 
8. VV SFČR bere na vědomí informace z UEFA čestného předsedy p. Fouska o průběhu KV ME a 

UEFA Futsal Champions League 2020/2021. 

 
9. VV SFČR bere na vědomí informace o přípravě utkání kvalifikační fáze round of 32 UEFA Futsal 

Champions League 2020/2021 FK Chrudim vs. FC Differdange (LUC), které se uskuteční dne 16. 1. 

2021 v Chrudimi. 

 
10. VV SFČR bere na vědomí zprávu šéftrenéra reprezentace ČR p. Neumanna o přípravě na zahájení 

kvalifikace ME a nominaci na úvodní dvojutkání ČR – Norsko, včetně informace o žádosti Norské 

fotbalové asociace o přesun KV ME na jiný termín z důvodu  protiepidemických opatření v souvislosti 

s nemocí COVID-19 v Norsku.  

 

11. VV SFČR bere na vědomí informaci o přípravě Licenčního řádu SFČR. 

 

12. VV SFČR bere na vědomí informaci o stavu fakturací FAČR v rámci CL soutěží.  

 

13. VV SFČR vysoce kladně vyhodnotil restart 1. FUTSAL ligy v souladu se stanovenými hygienicko-

epidemiologickými podmínkami pro konání soutěžních utkání ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR a 

s aktuálně platným usnesením Vlády ČR a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

14. VV SFČR schvaluje další průběh futsalových soutěží takto: 

- VV SFČR odkládá na dobu nezbytně nutnou rozhodnutí o pokračování soutěží II. liga „západ“, 2. 

liga „východ“ a Pohár SFČR, a to s ohledem na možný pozitivní vývoj epidemické situace v ČR. 

Rozhodnutí o ukončení těchto soutěží považuje VV SFČR až za krajní řešení, které by v současné 

chvíli bylo předčasné. VV SFČR upozorňuje, že odstoupení klubu ze soutěže před definitivním 

rozhodnutím o jejím ukončení je považováno za porušení Soutěžního řádu SFČR a takové jednání 

bude postoupeno STK. 



 

- VV SFČR s ohledem na aktuální hygienicko-epidemickou situaci v ČR ruší původní formát soutěží 

Dorostenecká liga futsalu, Juniorská liga futsalu, 1. FUTSAL liga žen, přičemž náhradní formát bude 

stanoven v závislosti na dalším vývoji situace. 

 

15. VV SFČR bere na vědomí informaci o stanoveném způsobu realizace kontrolní činnosti plnění 

povinností dle Protokolu zvláštních opatření pro konání soutěžních utkání v rámci 1. FUTSAL ligy.  

 

16. VV SFČR schvaluje návrh na úpravu Přílohy č. 5 Soutěžního řádu SFČR – Pravidla proti šíření nemoci 

COVID-19. 

 

17. VV SFČR bere na vědomí informaci předsedů Komisí rozhodčích a delegátů o průběhu testování a 

nasazování na utkání 1. FUTSAL ligy po jejím restartu.  

 

18. VV SFČR vyjádřil nespokojenost s činností rozhodčích a delegátů v souvislosti s opatřeními dle 

Metodického pokynu k testování na COVID-19 pro týmy, rozhodčí a delegáty v rámci utkání CL 

futsalu. VV SFČR ukládá Komisi rozhodčích a Komisi delegátů zajistit skutečně důsledné plnění 

stanovených požadavků ze strany rozhodčích a delegátů. 

 

19. VV SFČR bere na vědomí požadavek předsedy Komise ženského futsalu Antonína Herzoga na 

zajištění informačního/soutěžního servisu pro soutěž 1.FUTSAL liga žen ze strany sekretariátu SFČR. 

 

20. VV SFČR schvaluje návrh na častější frekvenci přizývání předsedy Komise ženského futsalu na 

zasedání VV SFČR a zvýšenou podporu tematice ženského futsalu.  

 

21. VV SFČR schvaluje návrh Komise ženského futsalu nevyhlašovat za rok 2020 anketu nejlepší hráčka 

futsalu ČR. 

 

22. VV SFČR bere na vědomí informace marketingového ředitele STES Mgr. Václava Kudrny k 

marketingu futsalu. 

 

23. VV SFČR bere na vědomí informace o vyhlášení anket Futsalista roku v rámci TV pořadu Grassroots 

večer FAČR, který je zařazen do vysílání ČT Sport dne 3. 2. 2021. 

 

24. VV SFČR projednal návrh termínů TV přenosů z 1.FUTSAL ligy na únor 2021. 

 

25. VV SFČR schvaluje rozdělení členských příspěvků za rok 2020. 



 

 

26. VV SFČR bere na vědomí přehled struktury soutěží dle regionů SFČR ve stavu ke dni 14.1.2021. 

 

27. VV SFČR bere na vědomí přehled aktuálních pohledávek SFČR. 

 

28. VV SFČR bere na vědomí návrh Hospodaření SFČR za rok 2020.  

 

29. VV SFČR bere na vědomí informace předsedy p. Mesteka k návrhu Rozpočtu SFČR na rok 2021. 

 

30. VV SFČR bere na vědomí informace předsedy p. Mesteka o zvýšené podpoře NSA ČR univerzitnímu 

sportu a České asociaci univerzitního sportu. Akademickou soutěž ve futsalu bude i nadále řídit předseda 

Komise akademického futsalu p. Kresta a reprezentace akademiků mužů i žen ve futsalu nadále zůstávají 

pod ČAUS (soutěže FISU).  

 

31. VV SFČR bere na vědomí následující termín porad sekretariátu, marketingu a LOC KV ME, které se 

uskuteční dne 19. 1. 2021. 

 

 

Termín následujícího zasedání VV SFČR: MVV SFČR se uskuteční dne 21. 1. 2021 od 16.00 hod. 

distančně v souladu s ustanovením čl. III/2 Jednacího řádu VV SFČR; řádný VV se uskuteční dne 18. 2. 2021 

od 15.30 hod. v Praze.  


