
 

             

Komuniké ze zasedání VV SFČR ze dne 17. 1. 2023 
 

 
Výkonný výbor Svazu futsalu České republiky, pod vedením svého předsedy Radka Lobo, přijal 
na svém zasedání dne 17. 1. 2023 následující závěry: 
 
VV SFČR schválil:  
 VV SFČR schválil Zápis a Komuniké ze zasedání VV, které se uskutečnilo dne 15. 12. 2022 
 VV SFČR jmenuje a schvaluje dočasně Michala Chybu do funkce sekretáře SFČR 
 VV SFČR schválil přeložení termínu utkání posledního kola 22. kola 1. Futsal ligy 

z původního termínu 10. 3. 2023 na nový termín úterý 14. 3. 2023 v jednotný čas 20.00 
hodin. Důvodem přeložení je prodloužený termín návratu národního mužstva 
z kvalifikačního utkání v Bosně a Herzegovině. 

 VV SFČR schválil přeložení termínu utkání kola 22. kola 1. Futsal ligy FK Chrudim vs. Sparta 
Praha z důvodu televizního přenosu. Nový termín je pondělí 13. 3. 2023 ve 20.10 hodin 
 
 

VV SFČR potvrdil svá rozhodnutí učiněné mimo zasedání VV, v období od 15. 12. 2022 do 17. 1. 
2023 formou per-rollam, tj.: 
 neproběhlo žádné rozhodnutí  

 
 

VV SFČR projednal:  
  VV SFČR se seznámil s přihlášenými uchazeči dle Výběrové řízení na pozici sekretáře SFČR a 

projednal, že základě vyhodnocení VV SFČR budou nejlépe 3 hodnocení uchazeči pozváni na osobní 
pohovor 

 
 
VV SFČR vzal na vědomí : 
 VV SFČR vzal na vědomí nabídku Daniela Kolmana na možnost použití LED panelů na TV 

utkání celostátních soutěží 

 VV SFČR vzal na vědomí novou listinu rozhodčích FIFA pro rok 2023 

 VV SFČR vzal na vědomí možnost zájezdu pro fanoušky na kvalifikační utkání Bosna a 

Hercegovina vs. Česká republika 

 VV SFČR vzal na vědomí vyplacení finanční dotace od UEFA klubu FK Chrudim za účast ve 

Futsal Champions League 

 VV SFČR vzal na vědomí prostřednictvím předsedy SFČR Radka Loba aktuální plán akcí 
reprezentací: 
 a) A tým, kvalifikace MS, 8. 3. 2022 Bosna a Hercegovina vs. Česká Republika.  
 b) U-19, soustředění 12. až 16. 2. 2023 a 2 přátelská utkání v Hodoníně proti                
 Slovensku 14. a 15. 2. 2023, 
 c) U-19, kvalifikace na ME, která se koná 21. až 26. 3. 2023 v Itálii 



 

             

 d) ženy 13. až 18. 3. 2023 soustředění a dvě utkání 16. a 17. 3. 2023 se Švédskem 
 VV SFČR vzal na vědomí prostřednictvím Licenčního manažera Stanislav Rýznara potřebnou 

aktualizaci a doplnění v Licenčním řádu. Doplnění se týká prokazatelnosti domácí sportovní 

haly klubu pro Licenční řízení v soutěžním ročníku 2023-2024. Dále byl stanoven 

harmonogram Licenčního řízení pro kluby 1. Futsal ligy v soutěžním ročníku 2023-2024 

 VV SFČR vzal na vědomí vyhodnocení  streamů z utkání 1. Futsal ligy 

 VV SFČR vzal na vědomí zahájené Výběrové řízení na pořadatele Final four Juniorské ligy a 

Dorostenecké ligy futsalu. VV SFČR ze svého rozpočtu zaplatí poháry, trofeje, medaile, 

odměny pro rozhodčí a delegáty svazu a časoměřiče. Pořádající klub má za povinnost zajistit 

sportovní halu, livestream ze všech utkání, pitný režim a pořadatelskou službu. Výsledky 

výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději do středy 25. 1. 2023 do 13.00 hodin 

 VV SFČR vzal na vědomí prostřednictvím předsedy SFČR Radka Loba informace o jednání 

s firmou GELFLOR ohledně hracího povrchu pro celostátní soutěže SFČR 

 VV SFČR vzal na vědomí zahájení Výběrového řízení na pořadatele Finále 1. Futsal ligy žen a 

Poháru SFČR žen v soutěžním ročníku 2022-2023 

 VV SFČR vzal na vědomí prostřednictvím Jaroslava Bílka novou koncepci Poháru SFČR 

 VV SFČR vzal na vědomí prostřednictvím garanta trenérského vzdělávání Vlastimila Bartoška 

s přípravou a zahájením Trenérského kurzu 2023, jehož první blok začne v pátek 20. 1. 2023 

v Praze 

 VV SFČR vzal na vědomí nahlášení korespondenčních adres pro zasílání dokumentů pro 

krajské svazy futsalu a pro futsalové svazy oblasti 

 VV SFČR vzal na vědomí prostřednictvím zástupce STES Tomáše Vejra nabídky a podmínky 

pro hlavního partnera 1. Futsal ligy a vyjádření ohledně dalších možných jednání k zajištění 

partnera před začátkem play-off 1. Futsal ligy včetně smlouvy o streamech z utkání 1. Futsal 

ligy 

 

 

VV SFČR byl seznámen : 
 VV SFČR byl seznámen prostřednictvím Lukáše Smitky s přípravou Valné hromady SFČR, 

která se koná 1. 4. 2023. Svolání VH SFČR v souladu se Stanovami SFČR musí být nejpozději 

8 týdnů před stanoveným dnem jejího konání, tzn. do pátku 3. února 2023. Podávání 

kandidatur do volených orgánů v souladu se Stanovami SFČR bude nejpozději 3 týdny před 

dnem konání VH, tzn. do pátku 10. 3. 2023. Termín návratek delegátů VH bude stanoveno 

nejpozději 4 týdny před konáním VH, tzn. do pondělí 6. 3. 2023 

 VV SFČR byl seznámen prostřednictvím PR manažera Michal Pavlíka s přípravou Galavečera 

Futsalu, který bude v Kutné Hoře 11. 3. 2023 

 VV SFČR byl seznámen prostřednictvím předsedy STK SFČR Jana Novotného a sekretáře DK 

SFČR Michal Chyby s aktuálními projednávanými kauzami v celostátních soutěžích 



 

             

 VV SFČR byl seznámen prostřednictvím předsedy Komise rozhodčích a delegátů Karla 

Henycha s činností sloučené komise 

 VV SFČR byl seznámen s nedostavením se delegovaných rozhodčích a delegátů k utkáním v 

celostátních soutěžích a  vzal na vědomí jejich potrestání DK SFČR 

 VV SFČR byl seznámen se plánovaným zimním seminářem rozhodčích a delegátů, který se 

uskuteční před play-off 1. Futsal ligy. Na zimní seminář budou pozváni jen vybraní rozhodčí 

a delegáti na základě jejich výkonnosti a hodnocení KRD 

 VV SFČR byl seznámen prostřednictvím PR manažera Michal Pavlíka s media plánem 2023 

 VV SFČR byl seznámen prostřednictvím PR manažera Michal Pavlíka s ankety Futsalu 

 VV SFČR byl seznámen prostřednictvím s aktuálním stavem ohledně převodu domény 
futsal.cz pod SFČR 

 VV SFČR byl seznámen se stavem účtů SFČR, účet SFČR a účet FUTIS pro platbu členských 

poplatků členů SFČR 

 VV SFČR byl seznámen se stavem závazků a pohledávek futsalu 

 VV SFČR byl seznámen prostřednictvím předsedy SFČR Radka Loba s tvorbou rozpočtu 

futsalu 2023 

 VV SFČR byl seznámen s termín příštího zasedání VV SFČR, které se koná ve čtvrtek 16. 2. 
2023 
 

 
VV SFČR vyjádřil poděkování: 
 VV SFČR poděkoval týmu Petry Panchartkové za výborně připravené akce Futsal za život a 

finále Poháru SFČR, které se konaly 20. 12. 2022 v Praze v UNYP Aréně   

 


