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Komuniké ze zasedání Výkonného výboru SFČR 16.1.2020
Výkonný výbor SFČR přijal na svém zasedání dne 16.1.2020 následující závěry:
1. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI finální podobu Zápisu a Komuniké ze zasedání VV
12.12.2019 a termíny zasedání na jaro 2020: 11.2.2020, 12.3.2020, 16.4.2020, 14.5.2020 a 13.6.2020.
2. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 4 PRO - 0 ZDRŽ. - 3 PROTI novelizaci ustanovení Jednacího řádu VV SFČR o režimu
schvalovacího procesu Komuniké ze zasedání (vydání Komuniké ihned po jeho schválení, nejdéle do 3 pracovních dnů po
zasedání).
3. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI ustavení pracovní skupiny ve složení čestný předseda
SFČR p.Fousek, předseda SFČR p.Mestek a 3.místopředseda SFČR p.Kolman k přípravě parametrů Smlouvy FAČR-SFČR.
4. VV SFČR bere na vědomí zprávu o plánu a realizaci přípravy implementace nového IS FAČR pro futsal.
5. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI předložený návrh Evidenčního a registračního řádu SFČR
s účinností od 16.1.2020.
6. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI předložený návrh Soutěžního řádu SFČR s účinností od
16.1.2020.
7. VV SFČR zamítá poměrem hlasů 0 PRO - 2 ZDRŽ. - 5 PROTI předložený návrh Přestupního řádu SFČR a ukládá
3.místopředsedovi SFČR p.Kolmanovi předložit do 24.1.2020 nový návrh PŘ ke schválení VV SFČR formou per rollam. PŘ
v aktuálním znění s účinností od 1.2.2020 bude nejpozději 31.1.2020 zveřejněn.
8. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 1 PROTI přílohy RMS celostátních soutěží futsalu 2019/20 Směrnici pro organizátora utkání, Metodický pokyn VV SFČR pro postup delegátů, případně rozhodčích při nesportovních
projevech a hrubých nesportovních projevech (výtržnostech) diváků a Směrnici delegáta CL soutěží futsalu.
9. VV SFČR ukládá zveřejnit na oficiálních stránkách SFČR informaci o principech registrace hráčských smluv včetně
aktuální databáze registrovaných profesionálních hráčských smluv v klubech futsalu.
10. VV SFČR bere na vědomí informace o řešení problematiky GDPR a ukládá nadále průběžně komunikovat se zmocněncem
FAČR o problematice GDPR a informovat průběžně členskou základnu SFČR.
11. VV SFČR pověřuje předsedu SFČR p.Mesteka a čestného předsedu p.Fouska urgovat u UEFA vydání Mezinárodní
termínové listiny pro ročník 2020/21.
12. VV SFČR ukládá předložit návrh programu všech reprezentací futsalu na rok 2020, resp.2021.
13. VV SFČR bere na vědomí písemné i ústní informace o průběhu příprav na pořadatelství skupiny Elite Round kvalifikace
MS ve dnech 2.-5.2.2020 v Brně. VV SFČR ukládá LOC předložit seznam zodpovědných osob a činností na organizaci
kvalifikace na MS.
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14. VV SFČR vyjadřuje nespokojenost s kvalitou a rozsahem dosud realizované propagace kvalifikace MS v Brně a ukládá
realizovat další opatření.
15. VV SFČR bere na vědomí informaci o prodeji TV práv na vysílání přenosů z utkání Elite Round kvalifikace MS ve dnech
2.-5.2.2020 do Kazachstánu a ukládá případně vyjednat dohodu i s ostatními účastníky.

16. VV SFČR ukládá zajistit standardně pro každou akci reprezentace futsalu vydávání a distribuci oficiální formy písemné
nominace.
17. VV SFČR bere na vědomí dopis trenéra reprezentace futsalu žen p.Odehnala k řešení problematiky zajištění akcí
reprezentace.
18. VV SFČR ukládá dbát při plánování logistiky akcí reprezentací futsalu na výběr kvalitních partnerských klubů.
19 VV SFČR ukládá předložit návrh termínu setkání klubů VFL s šéftrenérem reprezentací futsalu po KV MS.
20. VV SFČR bere na vědomí informaci o uzavření všech financí vůči klubům CL soutěží za rok 2019.
21. VV SFČR bere na vědomí kritiku předsedy klubu 2.ligy futsalu FC VSK VŠB-TU Ostrava k řešení finančních toků
klubům futsalu ze zdrojů FAČR. VV vyjádřila přesvědčení, že realizace plateb probíhá v souladu se stanoveným režimem a ze
strany FAČR nedošlo k pochybením uváděným p. Kapsou. VV vyzývá předsedu klubu FC VSK VŠB-TU Ostrava, aby v této
souvislosti nadále již nepokračoval v osočování členů SFČR.
22. VV SFČR bere na vědomí informace o stavu přípravy návrhu RMS futsalu FIFA pro následující soutěžní ročník 2020/2021
a instalaci návrhu RMS na úložiště k průběžnému připomínkování v rámci VV.
23. VV SFČR bere na vědomí informaci o plnění stanovených úkolů v oblasti mládežnického futsalu ve spolupráci s předsedy
Krajských komisí futsalu (zřizování regionálních soutěží futsalu v mládežnických kategoriích, aj.).
24. VV SFČR ukládá zjistit v rámci komunikace s potencionálními účastníky zájem o uspořádání Final Four Juniorské ligy
futsalu pro ročník 2019/20, a to ve variantách společného i odděleného turnaje kategorií U-17, resp.U-19. V této souvislosti
VV ukládá oslovit kluby s návrhem organizačních i finančních parametrů turnaje Final Four a předložit návrhy VV SFČR do
21.1.2020 k rozhodnutí per rollam.
25. VV SFČR ukládá zajistit přípravu Licenčního řízení 1. i 2.ligy ve spolupráci s Licenčním manažerem FAČR.
26. VV SFČR bere na vědomí informaci o předložení podkladů o bezdlužnosti klubů VARTA futsal ligy vůči svým hráčů
s profesionální smlouvou.
27. VV SFČR ukládá vyzvat kluby VARTA futsal ligy k dodání podkladů k prohlášení o bezdlužnosti vůči ostatním klubům
VFL.
28. VV SFČR vyzývá člena DK p. Slaninu k objasnění Rozhodnutí DK SFČR č.15/1920 ze dne 12.12.2019, bod 7).
29. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI předání podnětu Disciplinární komisi SFČR na
prověření platnosti smluv a podpisů hráčů klubu VARTA futsal ligy AC Sparta Praha.
30. VV SFČR ukládá informovat úsek Mezinárodních přestupů i klub AC Sparta Praha o zjištěném nastoupení hráče Angellota
v oficiálních utkáních soutěží FIFA v této sezóně ve dvou různých klubech, což zamezuje avizovanému startu uvedeného hráče
v utkáních VARTA futsal ligy v probíhajícím ročníku.
31. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI úpravu znění RMS v souladu s předpisy FAČR a
ustanovením Přestupního řádu FIFA o možnosti vyžádat hráče ze zahraničí nejdříve v prvním dnu přestupového okna, tedy dne
1.2.2020. V případě zaregistrování hráče úsekem Mezinárodních přestupů FAČR po 1.3.2020 tak registrace hráče splňuje
principy řádné registrace hráče ze zahraničí s podmínkou vyžádání v přestupním termínu a takového hráče bude možné doplnit
na soupisku klubu i po uzávěrce termínu 28.2.2020.
32. VV SFČR zamítá poměrem hlasů 0 PRO - 0 ZDRŽ. - 7 PROTI návrh p. Fouska na zákaz jakéhokoliv vysílání TV utkání
VFL v termínu konání zápasů UEFA CHL pořádaného v ČR.

33. VV SFČR bere na vědomí informaci o omluvě p.Kudrny ze zasedání VV SFČR a ukládá přizvat ho na zasedání 11.2.2020
za účelem ucelené informace o fungování marketingu futsalu pod STES v dosavadním průběhu sezóny 2019/20 i v přípravách
KV MS.
34. VV SFČR ukládá specifikovat podmínky ohlašovací povinnosti pověřenému pracovníkovi spol.STES, uložené klubům
VARTA futsal ligy pro realizaci streamů z ligových utkání ve vlastní produkci.
35. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI revokaci hlasování VV o žádosti klubu Interobal Plzeň o
udělení výjimky z povinnosti zajistit podmínky pro instalaci mobilního povrchu futsalu pro TV utkání dne 16.1.2020 Interobal
Plzeň – Svarog FC Teplice. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI žádost klubu Interobal Plzeň o
udělení výjimky z povinnosti zajistit podmínky pro instalaci mobilního povrchu futsalu pro výše zmíněné TV utkání.
36. VV SFČR bere na vědomí informaci p.Loba o nutnosti závazku dodržení času pro instalaci a deinstalaci TV povrchu
společností IG Service v hale Lokomotiva Plzeň vzhledem k stavebním dispozicím hrací plochy, zejména obtížnější dopravě
materiálu do a z haly.
37. VV SFČR bere na vědomí informaci pp.Mesteka a Kolmana o úspěšném dokončení spolupráce Public s AGRS za sezónu
2018/19 a o probíhající spolupráci AGRS se STES.
38. VV SFČR bere na vědomí ústní informaci o průběhu Galavečera Grassroots fotbalu na kterém byly předány tři futsalové
ankety. VV SFČR apeluje na organizátora příštího ročníku Galavečera Grassroots fotbalu, aby futsalové ceny předávali pouze
zástupci členské základny SFČR, kteří by mediálně prezentovali futsal.
39. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 1 ZDRŽ. - 0 PROTI předložený návrh Komise delegátů SFČR na stanovení
sazebníku odměn pro výkon činnosti delegáta při mezistátních přátelských utkáních, a to s podmínkou delegování jazykově
vybavených delegátů.
40. VV SFČR vzala na vědomí vyjádření předsedů KR a KD k podnětu zjištěných pochybení v souvislosti s projednáváním
problematiky zpracování podkladů z utkání celostátních soutěží, a to opakovanému neplnění povinností včasného doručení
zápisu o utkání, resp. zprávy delegáta na sekretariát SFČR ze strany některých rozhodčích a delegátů CL.
41. VV SFČR bere na vědomí informaci o řešení problematiky obsazování rozhodčích a delegátů na utkání celostátních soutěží
v souvislosti s případem změny nasazení na finále Poháru SFČR, konaného 10.12.2019 v Teplicích.
42. VV SFČR bere na vědomí informace předsedů KR a KD o probíhajícím ročníku CL soutěží futsalu, mmj. příprava letního
a zimního semináře pro sezónu 2020/2021, noví adepti na listiny rozhodčích a delegátů, strategie pro nasazování na play-off
VFL 2019/20, stav fakturací odměn a nákladů, dořešení financí za vybavení. S nahlášenými termíny – 4.-5.9.2020 a 9.10.1.2021 se bude počítat při přípravě termínové listiny na sezónu 2020/2021.
43. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 4 PRO - 2 ZDRŽ. - 1 PROTI návrh na odvolání p.Jiřího Hanzlíka z funkce předsedy
Komise delegátů SFČR ke dni 16.1.2020. Zároveň VV pověřuje p.Hanzlíka, s jeho osobním souhlasem, řízením Komise
delegátů do 31.1.2020. Do tohoto data bude stanoven další postup pro nastavení způsobu řízení Komise delegátů.
44. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO - 0 ZDRŽ. - 1 PROTI návrh na personální doplnění Komise ženského futsalu
jmenováním pí. Adély Zehrerové do funkce člena KŽF. VV zároveň ukládá KŽF učinit v nejbližší možné době opatření
k úpravě složení KŽF na lichý počet členů.
45. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 4 PRO - 3 ZDRŽ. - 0 PROTI přidělení pořadatelství finálového turnaje Poháru SFČR
2020ve futsalu žen klubu Futsal club Ostrava
46. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI přidělení dotace ve výši 10.000 Kč na uspořádání
dodatečné kvalifikace o účast na finálovém turnaji Poháru SFČR ve futsalu žen.
47. VV SFČR bere na vědomí informace o řešení problematiky realizace systému opatření za účelem zastavení úbytku členů
SFČR a ukládá prodiskutovat materiál na Regionální komisi 23.1.2020.

48. VV SFČR bere na vědomí informaci předsedy Regionální komise o organizaci krajských soutěží veteránů a krajských
soutěží mládeže U-13 a U-15. O soutěž veteránů není v regionech zájem, soutěže mládeže se rozjíždějí min. v 5 krajích.
49. VV SFČR bere na vědomí informaci o průběhu řízení ke vzniku dalších pobočných spolků SFČR návrhem na zápis
Krajských svazů futsalu, resp.Okresních svazů futsalu u příslušného soudu s cílem zajistit ve spolupráci s LPO FAČR přechod
regionálních řídících komisí futsalu jako pobočných spolků pod SFČR.
50. VV SFČR bere na vědomí připomínky k návrhu rozpočtu SFČR na rok 2020 a ukládá připravit upravený návrh
k projednání na následujícím zasedání VV.
51. VV SFČR bere na vědomí předložený písemný přehled neuhrazených pohledávek VV SFČR, ústní informaci o uhrazení
všech pohledávek Public.
52. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh na změny v seznamu trenérů, vybraných k účasti
na kurzu trenérského vzdělávání futsalu 2020 a ukládá zajistit přípravu a organizaci kurzu.
53. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI předložený návrh organizace finálového turnaje
Mistrovství ČR ve futsalu veteránů dne 20.6.2020 v SH Dukla Liberec a ukládá zajistit uspořádání finálového turnaje MČR
veteránů ve spolupráci s klubem Alfa Liberec.
54. VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh na sjednocení délky odvolací lhůty v řádech
SFČR.

Termín následujícího zasedání VV SFČR: úterý 11.2.2020 od 15:30 v Praze

