Statut Grémia 1. ligy
Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Grémium 1. celostátní ligy mužů (dále jen 1. ligy) je orgán složený ze zástupců všech členských
klubů 1. ligy, v souladu se Stanovami Svazu futsalu České republiky (dále jen SFČR), Díl 4, Článek
26.
2. Hlavním předmětem činnosti Grémia 1. ligy je:
a) podávání návrhů a připomínek k organizaci, řízení, a zabezpečení 1. ligy SFČR;
b) spolupodílení se na návrzích a úpravách legislativních změn předpisů SFČR směřujících
k organizaci a řízení 1. ligy SFČR;
c) sportovní výchova, podpora a rozvoj mládeže;
d) hájení a prosazování zájmů klubů 1. ligy, i futsalových klubů obecně;
e) podpora výměny expertních materiálů a spolupráce se SFČR, i mezi kluby navzájem;
f) dbát, aby žádný z členských klubů Grémia 1. ligy nepoškozoval jméno a zájmy nejvyšší
futsalové soutěže.
Článek II. – Svolávání Grémia 1. ligy
1. Zasedání Grémia 1. ligy svolává jeho zvolený předseda nebo jím pověřená osoba, minimálně
jednou za kalendářní půlrok, písemnou pozvánkou. Pokud funkce předsedy není obsazená,
Grémium 1. ligy svolává Předseda SFČR.
2. Zasedání Grémia 1. ligy musí být svolané vždy, když o to písmeně požádá alespoň ½ všech
členských klubů 1. ligy. V takovém případě se musí Grémium 1. ligy konat nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti. V případě, že ve lhůtě uvedené
v předcházející větě nedojde ke svolání Grémia 1. ligy, je oprávněn toto Grémium svolat
kterýkoliv členský klub Grémia 1. ligy, a to písemnou pozvánkou.
3. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo zasedání, navrhovaný program.
4. Pozvánka musí být odeslána členským klubům Grémia 1. ligy nejpozději 10 kalendářních dnů
před termínem zasedání. Pozvánka a písemný materiál mohou být členským klubům Grémia
1. ligy zaslané poštou, faxem, nebo elektronickou poštou na oficiální email uváděný členským
klubem v přihlášce do daného soutěžního ročníku nejvyšší soutěže.
5. V případě znemožnění konání Grémia s osobní účastí zástupců vyšší mocí (vis maior), může být
oprávněnou osobou Grémium 1. ligy svoláno i korespondenční, nebo jinou elektronickou
formou.
6. Pověřenou osobou dle Článku II/1, může být pouze osoba s hlasovacím právem v rámci Grémia
1. ligy, Ligový sekretář, nebo Předseda SFČR.
Článek III. – Organizace Grémia 1. ligy
1. Organizaci zasedání Grémia 1. ligy zabezpečuje sekretariát SFČR.
2. Zasedání Grémia 1. ligy vede jeho předseda, nebo jím pověřená osoba. V případě jeho
nepřítomnosti je zasedání oprávněn vést jakýkoliv oprávněný přítomný zástupce členského
klubu, zvolený nadpoloviční většinou přítomných zástupců členských klubů Grémia 1. ligy.
3. Každý členský klub, jehož alespoň jedno družstvo se účastní 1. ligy, vysílá jednoho zástupce,
který je členem SFČR a současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu
tohoto klubu.

4. Klub je povinen zajistit účast svého statutárního zástupce na zasedáních Grémia 1. ligy. Neúčast
podléhá disciplinárním postihům.
5. Účast dalších klubových zástupců nad rámec jednoho statutárního zástupce může být
svolavatelem povolena, mohou se vyjadřovat k tématům a diskutovat, ale nesmějí hlasovat.
6. Substituční účast na základě plné moci není povolena.
7. Účast zástupce oprávněného klubu Grémia 1. ligy na základě plné moci (zástupce není
Statutárním orgánem klubu, avšak je členem SFČR), musí v úvodu jednání schválit toto
Grémium nadpoloviční většinou hlasů. Takto schválený zástupce má právo hlasovat. V případě
neschválení se tento zástupce nemůže zúčastnit jednání.
8. Účastnit se mohou přizvaní hosté (např. zástupci FAČR, SFČR, aj.), pokud jim to Grémium 1.
ligy umožní. Každá další osoba účastnící se Grémia 1. ligy v souladu s tímto Statutem a
Stanovami, která není oprávněným členem Grémia 1. ligy, má právo slova, nenáleží jí však
právo hlasovat.
9. Oprávnění zástupci, další zástupci členských klubů, případně přizvaní hosté, se zapisují do
prezenční listiny.
Článek III. – Působnost
1. Do působnosti Grémia 1. ligy patří zejména podávání návrhů, námětů a připomínek
Výkonnému výboru vztahujících se k organizaci a řízení ligové soutěže. Zejména pak:
a) navrhovat obsazení pracovníků odborných funkcí SFČR, které se týkají činnosti členských
klubů Grémia 1. ligy;
b) obsazení funkce Ligového sekretáře a vyjadřování stanovisek k obsazení dalších pozic, jejichž
pracovní náplň plně, či částečně, souvisí s 1. ligou;
c) navrhovat úpravy Stanov, řádů a předpisů SFČR;
d) vyjadřovat se ke všem předpisům SFČR, majícím dopad na kluby 1. ligy;
e) navrhovat kandidáty do všech komisí řízených SFČR, přičemž problematika Komise
rozhodčích je upravena Konvencí UEFA a dalšími předpisy FIFA, UEFA a SFČR, upravujícími
nezávislost KR;
f) vyjadřovat se k návrhům na trenéry reprezentačních výběrů SFČR všech kategorií;
g) vyjadřovat se k odměnám rozhodčích a delegátů i výši členských příspěvků SFČR;
h) schvalovat zásady řízení 1.ligy, juniorských a mládežnických soutěží spadajících do
pravomoci Grémia včetně rozpisu soutěže, Rozpisu mistrovských soutěží a termínových listin;
i) schvalovat zásady prodeje televizních, marketingových, reklamních a rozhlasových práv
1.ligy;
j) schvalovat rozdělení výnosů z prodeje televizních, marketingových, reklamních a
rozhlasových práv 1.ligy;
2. Návrhy, náměty a připomínky předkládá Grémium 1. ligy Výkonnému výboru SFČR
prostřednictvím zvoleného předsedy Grémia 1. ligy.
3. Výkonný výbor svá rozhodnutí přenáší na kluby buď přímo, nebo prostřednictvím Grémií 1.
ligy, nebo prostřednictvím předsedy Grémia 1. ligy.
4. Grémium 1. ligy může dále projednávat a dávat návrhy i v dalších záležitostech, které Grémium
odsouhlasí a které nejsou v rozporu s předpisy FIFA, UEFA a SFČR a nejsou předem dány
Stanovami SFČR.
Článek IV. – Rozhodování Grémia 1. ligy

1. Grémium je usnášení se schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina oprávněných
zástupců členských klubů Grémia 1. ligy.
2. Zástupce oprávněného členského klubu dle Článku III. /3 tohoto Statutu, tedy oprávněného
účastníka 1. ligy v daném Soutěžním ročníku, má na jednání Grémia 1. ligy, kam je vyslán, jeden
hlas.
3. Pokud se Grémium 1. ligy koná v období mezi skončením soutěžního ročníku a začátkem
nového soutěžního ročníku
a) považuje se daný soutěžní ročník, kdy se Grémium 1. ligy koná, za skončený soutěžní ročník.
b) považuje se daný soutěžní ročník, kdy se Grémium 1. ligy koná, za nový soutěžní ročník,
pokud je Grémium 1. ligy svoláno po závazném termínu přihlášení klubů do nového soutěžního
ročníku.
4. Hlasování na Grémiu 1. ligy se děje aklamací, případně prostřednictvím hlasovacích lístků,
které zajistí sekretariát SFČR.
5. Grémium 1. ligy rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných hlasování.
6. O záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání Grémia 1. ligy
v pozvánce, lze rozhodovat pouze za účasti a se souhlasem všech členů Grémia 1. ligy.
7. Veškerá rozhodnutí spadající do působnosti Grémia 1. ligy mohou být přijata i mimo zasedání
Grémia 1. ligy (rozhodování per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat
Grémium 1. ligy (předseda, nebo osoba jím pověřená) návrh rozhodnutí poštou, faxem, nebo
elektronickou poštou na oficiální email uváděný členským klubem v přihlášce do daného
ročníku nejvyšší soutěže, všem členským klubům Grémia 1. ligy. Písemné vyjádření členského
klubu Grémia 1. ligy musí být doručeno v uvedené lhůtě, nejpozději do 7 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí. Nevyjádří-li se členský klub ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí
s navrženým rozhodnutím.
Článek V. - Zápis z jednání
1. Z každého jednání Grémia 1. ligy se pořizuje písemný záznam – zápis a prezenční listina
přítomných.
2. Zápis vyhotovuje Ligový sekretář SFČR a schvaluje jej předsedající.
3. Do 14 kalendářních dnů od konání Grémia 1. ligy je Zápis odeslán elektronickou poštou všem
členským klubům Grémia 1. ligy a Předsedovi SFČR.
4. Mediální výstup, rozhodne-li o něm předseda Grémia 1. ligy, bude zpracován PR manažerem
a schvalován Předsedou Grémia 1. ligy.
Článek VI. – Volba předsedy
1. Volba Předsedy Grémia 1. ligy probíhá v souladu se Stanovami SFČR v rámci volební Valné
hromady SFČR. Předseda Grémia 1. ligy se stává 3. místopředsedou Výkonného výboru SFČR.
2. Mandát Předsedy Grémia 1. ligy, respektive 3. místopředsedy Výkonného výboru SFČR, je
v souladu se Stanovami SFČR čtyřletý.
3. Odvolání Předsedy Grémia 1. ligy, respektive 3. místopředsedy Výkonného výboru SFČR,
probíhá za splnění podmínek daných Stanovami SFČR.
Článek VII. – Účinnost
1. Tento Statut byl projednán a schválen na jednání Grémia 1.ligy dne 14.7. 2020.
2. Tento Statut byl schválen na zasedání VV SFČR dne 14.7.2020 a je účinný ode dne 15.7. 2020.

