Komuniké ze zasedání VV SFČR ze dne 18. 8. 2022
Výkonný výbor Svazu futsalu České republiky, pod vedením svého předsedy Ing. Radka Loba,
přijal na svém zasedání dne 18. 8. 2022 následující závěry:
VV SFČR:
➢ Schválil zápis ze zasedání VV SFČR, konaného dne 21. 7. 2022.
➢ Potvrdil svá rozhodnutí učiněné mimo zasedání VV, v období od 21. 7. 2022 do 18. 8.
2022 formou per-rollam, tj. schválení návrhů:
✓ Složení Komise rozhodčích a delegátů;
✓ RMS 2022/23 CL.
VV SFČR vzal na vědomí:
➢ Zprávu Předsedy SFČR p. Radka Loba o jednání s Předsedou FAČR p. Petrem Fouskem.
➢ Zprávu Předsedy SFČR o průběžných krocích souvisejících se zahájením činnosti SFČR a
probíhajících jednáních.
➢ Informace o nastavení rozpočtu úseku Futsalu FAČR a SFČR na rok 2022 a 2023.
➢ Informace o stavu jednání vyplacení podpory pro řídící orgány a kluby.
➢ Zprávu LPO o finalizaci schvalovacího procesu nově vytvořených řádů: Trenérský řád, Řád
rozhodčích a delegátů.
➢ Úvodní návrh novelizace kreditního systému trenérského vzdělávání futsalu.
➢ Zprávu o stavu přihlášek do Kurzu trenérského vzdělávání futsalu licence FAČR.
➢ Zprávu LPO o kontrole a revizi stávajících platných smluv a řádů SFČR.
➢ Zprávu o činnosti sloučené Komise rozhodčích a delegátů a rozdělení gescí.
➢ Informaci o přípravě Semináře rozhodčích a delegátů pro soutěžní ročník 2022/2023.
➢ Informaci o stavu realizace smluvního vztahu s rozhodčími a delegáty a předání Smluv o
výkonu činnosti rozhodčího/delegáta futsalu na Semináři rozhodčích a delegátů.
➢ Zprávu o programu akcí jednotlivých reprezentačních týmů v nejbližším období,
především program utkání kvalifikace Mistrovství světa 2024 mužů a přípravu kvalifikace
ME žen.
➢ Nabídku na účast A týmu reprezentace ČR na mezinárodním turnaji v Maroku v listopadu
2022.
➢ Informace o organizačním průběhu Akademického MS v Portugalsku a dalších jednáních
Předsedy SFČR s ČAUS.
➢ Informace o problematice a stavu vyplácení odměn reprezentantům.
➢ Zprávu o aktuálním početním stavu členské základny.
➢ Garantovaný časový plán distribuce Rozpisu mistrovských soutěží 2022/2023 s termínem
do konce srpna 2022.
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Informace o projektu certifikovaných streamů z 1. Futsal ligy.
Informace o přípravě PR semináře dne 23.8.2022.
Informace o závěrech Přihlašovacího řízení klubů do 2. ligy.
Informace o účastnících Juniorské a Dorostenecké ligy futsalu 2022/2023.
Informace o jednáních se společností FORTUNA.
Nedostupnost dostatečných podkladů ke stavu Poháru SFČR 2022/23 v regionálních
kolech.
Informace o stavu závazků a pohledávek a jejich nové evidenci.
Informaci o neplnění stanovených povinností v termínech, určených sekretariátem SFČR,
kluby 2. lig.
Návrh systémového opatření proti klubům, neplnícím stanovené povinnosti.
Požadavek na vytvoření jednotného seznamu schválených hal pro soutěže futsalu a jejich
klasifikace.
Přípravu dokumentu „Koncepce futsalu 2023-2033“.
Zprávu o podnětech hráčů ke Sboru rozhodců.

VV SFČR ocenil úspěšné vystoupení Akademické reprezentace ČR na MS v Portugalsku.
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