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Komuniké ze zasedání VV SFČR ze dne 21. 6. 2022 
 

 

Výkonný výbor Svazu futsalu České republiky, pod vedením svého předsedy Ing. Radka Loba, 
přijal na svém zasedání dne 21. 6. 2022 následující závěry: 
 
VV SFČR:  
 

➢ Schválil zápis ze zasedání VV SFČR, konaného dne 19. 5. 2022. 
➢ Potvrdil svá rozhodnutí učiněné mimo zasedání VV, v období od 19. 5. 2022 do 20. 6. 

2022 formou per-rollam, tj. schválení návrhů: 

• Úpravy Přestupního řádu SFČR;  

• Prodloužení lhůty klubu Pramen Havlíčkův Brod pro splnění podmínek pro 
účast ve 2. lize;  

• Los 2. Futsal ligy;  

• Úprava Termínové listiny – zahájení 2. ligy Východ;  

• Úprava RMS – pravidlo o povinném počtu hráčů s českou národností. 
➢ Schválil rozlosování 1. Futsal ligy. 
➢ Schválil povinnou účast na Pravidlovém semináři pro všechny kluby 1. a 2. ligy od sezony 

2022/2023. 
➢ Schválil předložené vyúčtování podpory klubů 1. a 2 ligy za sezonu 2021/2022. 
➢ Schválil jmenování p. Daniela Kolmana ředitelem sekretariátu SFČR. 

 
VV SFČR vzal na vědomí: 
 

➢ Zprávu Generálního sekretáře FAČR p. Michala Valtra, a Předsedy SFČR p. Radka Loba o 
probíhajících jednáních o spolupráci FAČR-SFČR a dalších organizačních postupech v rámci 
nastavení systému fungování sekretariátu SFČR v rámci FAČR. 

➢ Zprávu člena Licenční komise p. Stanislava Rýznara o výsledcích Licenčního řízení pro 
nadcházející ročník 1. Futsal ligy 2022/2023. 

➢ Zahájení přípravy dokumentu „Koncepce futsalu 2023-2033“. 
➢ Zprávu o aktuálním početním stavu členské základny. 
➢ Zprávu reprezentačního trenéra p. Tomáše Neumanna o programu akcí jednotlivých 

reprezentačních týmů v nejbližším období. 
➢ Zahájení změny v koncepci a rozšíření trenérského vdělávání 
➢ Předloženou nově vytvořenou termínovou listinu reprezentací 
➢ Zprávu o účasti Předsedy SFČR p. Radka Loba a trenéra reprezentace Tomáše Neumanna 

na losu kvalifikace Mistrovství světa 2024 ve Francii. 
➢ Zprávu LPO FAČR o provedených změnách ve Spolkovém rejstříku. 
➢ Předložení návrhů nově vytvořených řádů (Trenérský řád, Řád rozhodčích a delegátů) 

zástupcem LPO FAČR k připomínkování. 
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➢ Informaci o dořešení problematiky GDPR. 
➢ Informaci o přípravě seminářů a listin rozhodčích a delegátů pro nadcházející Soutěžní 

ročník 2022/2023. 
➢ Informace o přípravě projektu certifikovaných streamů z 1. Futsal ligy. 
➢ Informace o přípravě PR semináře dne 23.8.2022. 
➢ Informace o schůzce zástupců VV SFČR se zástupci vedení České televize. 
➢ Prezentaci zástupce STES grafické prezentace pro potencionální partnery. 
➢ Informace o průběhu Grémia 1. a 2. ligy. 
➢ Informace o Přihlašovacím řízení klubů do 2. ligy. 
➢ Informace o stavu závazků a pohledávek. 
➢ Informace o problematice vyplácení podpory FAČR. 
➢ Informace o účastnících Juniorské a Dorostenecké ligy futsalu 2022/2023. 
➢ Seznam účastníků a herní systém Poháru SFČR žen 2022. 
➢ Zprávu o průběhu krajských kol Poháru SFČR 
➢ Informace o průběhu Mistrovství ČR veteránů. 

 
VV SFČR poděkoval p. Stanislavu Rýznarovi a Ligovému sekretáři p. Michalu Chybovi za práci 
odvedenou v rámci Licenčního řízení 1. Futsal ligy. 
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