Komuniké ze zasedání VV SFČR ze dne 21. 7. 2022
Výkonný výbor Svazu futsalu České republiky, pod vedením svého předsedy Ing. Radka Lobo,
přijal na svém zasedání dne 21. 7. 2022 následující závěry:
VV SFČR:
➢ Schválil zápis ze zasedání VV SFČR, konaného dne 21. 6. 2022;
➢ Potvrdil svá rozhodnutí učiněné mimo zasedání VV, v období od 21.6. do 21.7. 2022 formou
per-rollam, tj. schválení návrhů:
• Termínová listina Dorostenecké a Juniorské ligy;
• Vyúčtování finanční podpory 2022 pro kluby CL;
• Finanční podpora regionálního futsalu 2022;
➢ Schválil sloučení Komise rozhodčích a Komise delegátů SFČR do jedné odborné Komise
rozhodčích a delegátů VV SFČR;
➢ Schválil jmenování p. Karla Henycha do funkce předsedy Komise rozhodčích a delegátů
SFČR;
➢ Schválil složení Regionální komise, Soutěžně technické komise, Disciplinární komise,
Licenční komise, Trenérsko-metodické komise, PR komise, Halové komise, Komise
ženského futsalu a Komise mládeže;
➢ Schválil nová pravidla sankcí po nezaplacení sběrné faktury klubu 1. Futsal ligy a 2. Futsal
ligy východ a západ ve stanoveném termínu.
VV SFČR vzal na vědomí:
➢ Zprávu Předsedy FAČR p. Petra Fouska a Předsedy SFČR p. Radka Loba o probíhajících
jednáních o spolupráci FAČR-SFČR a dalších organizačních postupech v nastavení systému
fungování sekretariátu SFČR v rámci FAČR;
➢ Informaci o přestěhování sekretariátu do budovy tribuny Stadionu Evžena Rošického v ulici
Zátopkova v Praze na Strahově;
➢ Informaci o plánovaném založení vlastního účtu SFČR k využití pro převod poplatků za
FUTis a dalších plateb futsalu od 1. ledna 2023;
➢ Zprávu o realizaci procesu revize stávajících platných smluv a řádů SFČR;
➢ Přehled akcí všech reprezentací do konce roku 2022 včetně domácích kvalifikačních utkání;
➢ Zprávu o losu kvalifikace o postup na Mistrovství světa 2024 ve futsalu a jednání s Arménií
a Bosnou a Hercegovinou o pořadí zápasů v tříčlenné kvalifikační skupině;
➢ Přidělení pořadatelství kvalifikace ME ve futsalu žen 18. – 23. 10. 2022;
➢ Zprávu o přípravě nového ročníku celostátních soutěží včetně finální podoby RMS;
➢ Zprávu o přípravě Pravidlového a PR semináře pro účastníky 1. a 2. Futsal ligy 22. 8. , resp.
23. 8. 2022;
➢ Návrhy na úpravy v Licenčním řádu SFČR;
➢ Přípravu nových smluv pro rozhodčí a delegáty celostátních soutěží futsalu;

➢ Stav přihlášek Trenérského kurzu futsalu 2023 – Licence FAČR;
➢ Zprávu o řešení problematiky vyplacení finanční podpory FAČR regionálnímu futsalu a
futsalovým klubům;
➢ Materiál Regionální komise VV SFČR do připravované Strategie rozvoje futsalu 2023 – 2033;
➢ Zprávu o projednání návrhu Media plánu pro ČT;
➢ Personální změny na STES, které se týkají její činnosti v oblasti futsalu;
➢ Zprávu o aktuálním početním stavu členské základny.
➢ Zprávu o aktuálních pohledávkách a závazcích.

