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FUTSALOVÝ LICENČNÍ ŘÁD SFČR
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Základní ustanovení
1. Svaz futsalu České republiky (dále „SFČR“ nebo „Svaz“) je oprávněn prostřednictvím svých
orgánů rozhodovat o podmínkách, které musejí futsalové kluby (dále jen „členské kluby“, resp.
v jednotném čísle „členský klub“) splnit, aby byly zařazeny do určité futsalové soutěže.
2. V návaznosti na odstavec 1 vydává SFČR tento Futsalový licenční řád (dále „řád“ nebo „tento
řád“), jenž stanoví zejména:
a) požadavky, které musí splnit klub, aby mu byla udělena licence pro účast v nejvyšší
futsalové soutěži v kategorii mužů (dále „nejvyšší futsalová soutěž“);
b) požadavky, které musí splnit klub, aby mu byla udělena licence pro účast v druhé nejvyšší
futsalové soutěži v kategorii mužů (dále „druhá nejvyšší futsalová soutěž“);
c) průběh licenčního řízení;
d) sankce za porušení ustanovení tohoto řádu, jakož i povinností stanovených licenčním
orgánem.
3. Pro účely tohoto řádu se následujícími pojmy rozumí:
a) člen SFČR – fyzická nebo právnická osoba, která je na základě právního jednání v souladu
se Stanovami zaregistrován jako člen SFČR;
b) člen SFČR se zvláštními právy a povinnostmi – člen SFČR, který je v souladu se
Stanovami zaregistrován jako hráč, trenér, rozhodčí, delegát, lékař nebo jiný zdravotník
členského klubu, masér členského klubu, hráč reprezentace futsalu ČR, člen realizačního
týmu reprezentace futsalu ČR nebo členský klub;
c) členský klub – právnická osoba, která je v souladu se Stanovami zaregistrovaná jako člen
SFČR se zvláštními právy a povinnostmi členského klubu;
d) druhá nejvyšší futsalová soutěž - druhá nejvyšší futsalová soutěž v kategorii mužů;
e) držitel licence – členský klub, jemuž byla udělena v rámci licenčního řízení licence pro
účast v nejvyšší nebo druhé nejvyšší futsalové soutěži;
f) sportovní hala – futsalové hřiště, tribuny, technické zázemí, jakož i pozemek podle
příslušné katastrální mapy, na které jsou jednotlivé části haly nebo areálu hřiště zakresleny;
g) hráč – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen SFČR se
zvláštními právy a povinnostmi hráče a která je uvedena jako hráč nebo náhradník v zápisu
o utkání;
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h) Klubový licenční systém FAČR – soubor předpisů upravujících problematiku klubových
licencí pro fotbalové kluby;
i)

licence PREMIUM – licence, která opravňuje členský klub pro účast v nejvyšší futsalové
soutěži a osvědčuje tak, že žadatel o licenci splňuje nároky kladené na účastníky nejvyšší
futsalové soutěže;

j)

licence STANDARD – licence, která opravňuje členský klub pro účast v druhé nejvyšší
futsalové soutěži a osvědčuje tak, že žadatel o licenci splňuje nároky kladené na účastníky
druhé nejvyšší futsalové soutěže;

k) Licenční komise – licenční orgán jehož pravomoc a působnost je vymezena tímto řádem;
l)

Licenční manažer – licenční orgán jehož pravomoc a působnost je vymezena tímto
řádem;

m) licenční orgán – Licenční manažer, Licenční komise FAČR a Licenční tribunál FAČR, tj.
orgány, které vedou licenční řízení;
n) licenční systém futsalových klubů – soubor předpisů upravujících problematiku licencí
futsalových klubů;
o) Licenční tribunál – licenční orgán jehož pravomoc působnost je vymezena tímto řádem;
p) nejvyšší futsalová soutěž – nejvyšší futsalová soutěže v kategorii mužů;
q) Portál – internetový portál SFČR, který tvoří součást elektronického informačního
systému a jehož prostřednictvím SFČR komunikuje se svými pobočnými spolky, jakož i se
svými členy, na němž v souladu se Stanovami a dalšími předpisy SFČR uveřejňuje zejména
důležité informace, které se týkají SFČR, jejich pobočných spolků a jejich členů;
r) profesionální hráč – hráč, který má s členským klubem, v němž jako hráč působí,
uzavřenou účinnou a Svazem evidovanou profesionální smlouvu, na základě, které mu
v souvislosti s jeho působením jako hráče v tomto členskému klubu přísluší odměna
převyšující jeho účelně vynaložené náklady na toto působení;
s) profesionální smlouva – písemná a Svazem evidovaná smlouva, která obsahuje
přinejmenším náležitosti stanovené Přestupním řádem SFČR upravujícím problematiku
přestupů hráčů futsalu, včetně úpravy odměny hráče ve výši dosahující měsíčně alespoň
5.000, - Kč s tím, že je-li odměna vyplácena hráči do jeho 18. roku věku, může být část této
odměny až do hodnoty 3.000, - Kč poskytována ve formě nepeněžitého plnění;
t)

realizační tým – trenér, asistent trenéra, lékař nebo jiný zdravotník, masér, vedoucí
družstva, hlavní pořadatel klubu nebo jiná osoba, která je uvedena v zápisu o utkání;

u) SAFE – IT systém vyvinutý FAČR jako prostředek elektronické komunikace mezi FAČR,
potažmo SFČR a kluby, sloužící zejména pro účely doručování rozhodnutí, podávání
odvolání a dalších podání uvedených v tomto řádu, a dále pro účely shromažďování
informací od žadatelů o licenci, držitelů licencí týkající se jejich klubů, v rámci provádění
implementace, posouzení a prosazení pravidel licencí FAČR;
v) žadatel o licenci –klub, který se chce v bezprostředně nadcházejícím soutěžním ročníku
účastnit nejvyšší nebo druhé nejvyšší futsalové soutěže.
4. Pokud tento řád užívá pojmu, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se takovýto pojem
v souladu se Stanovami SFČR, ostatními předpisy SFČR, případně vnitřními předpisy FAČR,
právními předpisy České republiky, případně s jeho obvyklým významem.
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§2
Systém licencí
1. Povinnost nabytí licence, tj. její získání v rámci licenčního řízení na základě rozhodnutí licenčního
orgánu, je nezbytné jednak pro účast v nejvyšší futsalové soutěží, a jednak pro účast v druhé nejvyšší
futsalové soutěži.
2. Systém licencí je tak v souladu s odstavcem 1 tvořen:
a) Licencí PREMIUM, která členský klub opravňuje k účasti v nejvyšší futsalové soutěž;
b) Licencí STANDARD, která členský klub opravňuje k účasti v druhé nejvyšší futsalové
soutěži.
3. Licence PREMIUM je licencí vyšší úrovně než Licence STANDARD.

§3
Platnost a účinnost licence
1. Licence se uděluje na jeden soutěžní ročník a její účinnost končí s koncem soutěžního ročníku, pro
který byla členskému klubu ze strany licenčního orgánu udělena.
2. Práva a povinnosti, které členský klub nabyl v důsledku udělení licence ze strany licenčního orgánu,
jsou vázána právě na jeho osobu a nelze je převádět na osobu jinou. Na právního nástupce člena
Svazu přecházejí práva a povinnosti související s licencí, pokud je též členem Svazu a pokud tak
určují Stanovy Svazu nebo předpis na jejich základě vydaný.
3. Na udělení licence nemá žadatel o licenci právní nárok a její udělení je v diskreci licenčního orgánu.
4. Licenční orgán je oprávněn licenci držiteli licence odejmout v případě, že:
a) tak rozhodne dle ustanovení § 24 tohoto řádu;
b) dojde k nabytí právní moci rozhodnutí Disciplinární komise SFČR, které uzná členský klub
vinným ze spáchání disciplinárního přečinu podvodu, kterého se klub dopustí v souvislosti
s licenčním řízením.
5. V případě, že je členskému klubu odejmuta v průběhu soutěžního ročníku ze strany licenčního
orgánu licence, rozhodne Výkonný výbor SFČR, zda takovému členskému klubu umožní dohrát
právě probíhající soutěžní ročník, a to na základě doporučení:
a) členských klubů účastnících se nejvyšší futsalové soutěže, byla-li licence odejmuta
členskému klubu účastnícímu se nejvyšší futsalové soutěže, které toto doporučení přijmou
na Grémiu 1. celostátní ligy, jež bude svoláno bez zbytečného odkladu poté, co licenční
orgán zveřejní, že členskému klubu licenci odejmul;
b) členských klubu účastnících se druhé nejvyšší futsalové soutěže, byla-li licence odejmuta
členskému klubu účastnícímu se druhé nejvyšší futsalové soutěže, které toto doporučení
přijmou Grémiu 2. ligy, jež bude svoláno bez zbytečného odkladu poté, co licenční orgán
zveřejní, že členskému klubu licenci odejmul; má-li druhá nejvyšší soutěž více skupin,
vydávají doporučení vždy společně členské kluby účastnící se stejné skupiny soutěže, jako
členský klub, kterému byla ze strany licenčního orgánu licence odejmuta.
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ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
§4
Licence PREMIUM
1. Licence PREMIUM v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) tohoto řádu a ustanovením § 11
odst. 2 Soutěžního řádu SFČR opravňuje členský klub k účasti v nejvyšší futsalové soutěži.
2. Žadatel o Licenci PREMIUM, respektive účastník licenčního řízení, je povinen v rámci žádosti o
licenci, respektive v průběhu licenčního řízení, splnit kritéria v následujících oblastech:
a) sportovní oblast, tj. kritéria specifikovaná v ustanovení § 4a tohoto řádu;
b) oblast infrastruktury, tj. kritéria specifikovaná v ustanovení § 4b tohoto řádu;
c) personálně-administrativní oblast, tj. kritéria specifikovaná v ustanovení § 4c tohoto
řádu;
d) právní oblast, tj. kritéria specifikovaná v ustanovení § 4d tohoto řádu;
e) finanční oblast, tj. kritéria specifikovaná v ustanovení § 4e tohoto řádu.
3. Žadatel o Licenci PREMIUM je povinen nad rámec povinnosti stanovených v ustanovení § 4a až
§ 4e tohoto řádu, předložit nejpozději 10 kalendářních dní před zasedáním licenčního orgánu, na
kterém bude tento rozhodovat o udělení licence (o termínu zasedání bude žadatel o licenci
notifikován) prohlášení podepsané osobou nebo osobami oprávněnými jednat za žadatele o licenci,
že:
a) veškeré dokumenty, které předložil licenčnímu orgánu, obsahují pravdivé a úplné
informace;
b) se v období od podání žádosti o udělení licence ke dni předložení prohlášení dle tohoto
odstavce neobjevila žádná skutečnost zásadního ekonomického významu, která by mohla
mít nepříznivý vliv na finanční situaci žadatele o licenci, přičemž, pakliže se taková
skutečnost objevila, musí prohlášení obsahovat popis takové skutečnosti a odhad jejího
finančního dopadu;
c) se nenachází v insolvenčním řízení.

§4a
Sportovní kritéria
1. Žadatel o licenci PREMIUM je povinen:
a) mít ve svém klubu alespoň dvě mládežnická družstva, tj.
i. družstvo, které se bude účastnit v soutěžním ročníku, pro který má být členskému
klubu licence udělena, Dorostenecké ligy;
ii. družstvo, které se bude účastnit v soutěžním ročníku, pro který má být členskému
klubu udělena licence, Juniorské ligy;
přičemž v případě, že se jedná o klub, který se v době podání žádosti neúčastní svým
družstvem nejvyšší futsalové soutěže, musí tento k žádosti o licenci doložit alespoň čestné
-5-

Futsalový licenční řád SFČR – edice 2021/2022
prohlášení o tom, že v případě, že mu licence bude udělena, družstva dle bodu (i) a bodu
(ii) vytvoří.
b) zajistit, aby všichni hráči, kteří jsou v rámci členského klubu zařazeni do „A“ mužstva,
případně dalších mužstev v rámci klubu kategorii mužů, „dorosteneckého“ mužstva a
„juniorského“ mužstva, podstoupili:
i. před začátkem každého soutěžního ročníku všeobecnou zdravotní prohlídku;
ii. alespoň jednou za tři roky TTE echokardiografické vyšetření;
přičemž žadatel o licenci je povinen výsledky všech vyšetření dle písmena b) zaznamenat
do zdravotní karty hráče a současně též do systému SAFE.
c) mít se všemi hráči, kteří budou v soutěžním ročníku, pro který je udělována licence, na
soupisce „A“ mužstva, uzavřenou platnou a účinnou SFČR registrovanou profesionální
smlouvou;
d) absolvovat v soutěžním ročníku bezprostředně předcházejícímu soutěžnímu ročníku, pro
který členský klub o udělení licence žádá, odborný seminář o pravidlech futsalu
organizovaný ze strany Svazu, a to alespoň prostřednictvím jednoho hráče ze soupisky „A“
mužstva a hlavního trenéra „A“ mužstva v kategorii mužů, nebo v případě jeho
nepřítomnost asistenta/asistentů trenéra „A“ mužstva v kategorii mužů.

§4b
Infrastruktura
1. Žadatel o Licenci PREMIUM je povinen disponovat sportovní halou, ve které bude hrát svá domácí
utkání, jež se musí nacházet na území České republiky a současně nejvýše ve vzdálenosti 50 km od
sídla klubu, kdy sídlem klubu se rozumí sídlo členského klubu zapsané ve veřejném rejstříku, a musí
být schválena ze strany Komise pro sportovní haly SFČR pro soutěžní ročník, pro který klub žádá
o udělení licence; sportovní hala musí splňovat kritéria stanovená v Příloze č. 6 Soutěžního řádu.
2. V případě, že žadatel o licenci nedisponuje vlastnickým právem ke sportovní hale, tj. nepředloží
licenčnímu orgánu v rámci licenčního řízení výpis z katastru nemovitostí a titul na základě, kterého
vlastnické právo ke sportovní hale nabyl, musí předložit platnou nájemní smlouvu s účinností
alespoň na celý soutěžní ročník, pro který členský klub žádá o udělení licence, opravňujícího
k užívání sportovní haly, jež se musí nacházet na území České republiky a současně nejvýše ve
vzdálenosti 50 km od sídla členského klubu a musí být schválena ze strany Komise pro sportovní
haly SFČR pro soutěžní ročník, pro který členský klub žádá o udělení licence.
3. V případě, že žadatel o licenci nedisponuje v okamžik podání žádosti o udělení licence dokumentem
dle odstavce 1 nebo odstavce 2, je povinen k žádosti o udělení licence přiložit alespoň dokument
prokazující uzavření dohody mezi ním a osobou, která je oprávněna žadateli o licenci sportovní
halu, jež se musí nacházet na území České republiky a současně nejvýše ve vzdálenosti 50 km od
sídla členského klubu a musí být schválena ze strany Komise pro sportovní haly SFČR pro soutěžní
ročník, pro který členský klub žádá o udělení licence, poskytnout k užívání, o tom, že žadateli o
licenci bude sportovní hala poskytnuta k užívání pro příslušný soutěžní ročník s tím, že smlouva o
nájmu bude licenčnímu orgánu předložena v průběhu licenčního řízení.
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§4c
Personálně-administrativní kritéria
1. Žadatel o licenci PREMIUM je povinen jmenovat:
a) generálního ředitele nebo sekretáře či jiného administrativního pracovníka
členského klubu odpovědného za komunikaci s FAČR, Svazem nebo licenčními orgány;
b) tiskového mluvčího, který bude odpovědný za mediální záležitosti členského klubu, tj.
zejména za komunikaci se zástupci médií, a současně též za komunikaci a práci s fanoušky;
c) ekonoma, nebo jinou osobu, která bude disponovat vysokoškolským vzděláním
v oboru ekonomie, nebo tomuto oboru příbuzném, nebo jinak prokáže svou
odbornost pro správu finančních záležitostí členského klubu, a bude odpovědná za
finanční záležitosti členského klubu;
d) bezpečnostního manažera, tj. osobu, která bude disponovat osvědčením policisty nebo
absolvuje zvláštní bezpečnostní kurz organizovaný Svazem nebo státem uznávanou
agenturou;
e) hlavního trenéra „A“ mužstva v kategorii mužů, který je držitelem licence stanovené
Řádem trenérů SFČR;
f) hlavního trenéra „dorosteneckého“ mužstva, který je držitelem licence stanovené
Řádem trenérů SFČR;
g) hlavního trenéra „juniorského“ mužstva, který je držitelem licence stanovené Řádem
trenérů SFČR;
h) alespoň jednoho klubového lékaře, který je členem SFČR se zvláštními právy a
povinnostmi lékaře, odpovědného za lékařskou péči o hráče „A“ mužstva v kategorii
mužů, případně též dalších mužstev členského klubu v kategorii mužů, „dorosteneckého“
mužstva a „juniorského“ mužstva;
i)

alespoň jednoho maséra, který je členem SFČR se zvláštními právy a povinnostmi maséra,
odpovědného za zdravotní péči o hráče „A“ mužstva, případně též dalších mužstev klubu
v kategorii mužů, „dorosteneckého“ mužstva a „juniorského“ mužstva.

2. Osoba dle odstavce 1 písm. b) je povinna v průběhu soutěžního ročníku absolvovat odborný
seminář organizovaným Svazem pro tiskové mluvčí a jiné osoby odpovědné v klubech za PR
aktivity.
3. Osoby dle odstavce 1 písm. h) a j) jsou povinny v průběhu soutěžního ročníku absolvovat odborný
seminář organizovaným Svazem nebo FAČR pro lékaře, jiné zdravotníky a maséry členských klubů.
4. Žadatel o licenci je povinen doložit, že jmenované osoby dle odstavce 1 písm. a) až i) jsou se svým
jmenováním srozuměny.
5. V případě, že bude některá z osob dle odstavce 1 písm. a) až i) odvolána nebo nebude schopna
svou „funkci“ dlouhodobě vykonávat například z důvodu nemoci či jiného důvodu, je povinen
držitel licence takovou osobu nahradit jinou osobou splňující stanovené podmínky, a to ve lhůtě do
60 dnů od uvolnění „funkce“.
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§4d
Právní kritéria
1. Žadatel o licenci PREMIUM je povinen předložit:
a) platné a účinné stanovy, případně jiný dokument obdobného charakteru dle obecně
závazných právních předpisů;
b) čestné prohlášení, které bude obsahovat skutečnosti dle odstavce 2;
c) výpis z veřejného rejstříku ne straší než 14 dní.
2. Čestné prohlášení dle odstavce 1 písm. b), které nesmí být v okamžiku předložení licenčnímu
orgánu starší než tři měsíce a musí být podepsáno osobou nebo osobami oprávněnými jednat za
žadatele o licenci, musí obsahovat prohlášení žadatele o licenci, že:
a) bude respektovat Stanovy SFČR, jakož i všechny předpisy na základě nich vydané, Stanovy
FAČR, jakož i vnitřní předpisy na základě nich vydané, a všechny předpisy FIFA a UEFA;
b) se bude účastnit pouze soutěží organizovaných SFČR, FAČR, FIFA nebo UEFA;
c) licenční orgán bez zbytečného odkladu zpraví o skutečnosti týkající se změny skutečností
mající vliv na kritéria, jejichž splněné/plnění je nezbytné pro udělení licence;
d) veškeré dokumenty předložené v rámci licenčního řízení jsou pravé a úplné.
3. Žadatel o licenci PREMIUM je povinen disponovat buď právní formou „spolek“ ve smyslu zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jednou z forem kapitálové
„obchodní“ společnosti ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
4. Žadatel o licenci PREMIUM dle odstavce 3 disponující formou „spolek“ ve smyslu zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je povinen společně se žádostí o
licenci předložit dokument obsahující aktuální a úplné informace o právní struktuře členského
klubu, tj. alespoň:
a) strukturu orgánů klubu;
b) složení statutárního orgánu, včetně informace, zda je tento složen výhradně z členů Svazu;
c) složení kontrolního orgánu, pakliže je takový ustaven, včetně informace, zda je tento složen
výhradně z členů Svazu;
d) identifikace klubů, se kterými žadatel licenci má uzavřenou jakoukoliv formu spolupráce.
5. V případě, že od podání žádosti o udělení licence až do rozhodnutí ze strany licenčního orgánu
dojde ke změně jakékoli skutečnosti sdělené klubem ve smyslu odstavce 4, je žadatel o licenci
povinen licenční orgán o této skutečnosti zpravit bez zbytečného odkladu.
6. Žadatel o licenci PREMIUM dle odstavce 3 disponující jednou z forem kapitálové „obchodní
společnosti“ ve smyslu zákona č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších
předpisů, je povinen společně se žádostí o licenci předložit dokument obsahující informace o právní
struktuře členského klubu, a to včetně grafického znázornění, tj. alespoň:
a) strukturu orgánů členského klubu;
b) složení statutárního orgánu, včetně informace, zda je tento složen výhradně z členů Svazu;
c) složení kontrolního orgánu, včetně informace, zda je tento složen výhradně z členů Svazu;
d) informace o veškerých mateřských a dceřiných společnostech členského klubu;
-8-

Futsalový licenční řád SFČR – edice 2021/2022
e) informace o veškerých přidružených/sesterských subjektech;
f) informace o jakékoliv osobě, ať už fyzické nebo právnické, která má 10 % a vyšší přímý
nebo nepřímý vlastnický podíl v rámci klubu, anebo disponuje alespoň 10 % hlasovacích
práv;
g) informace o veškerých společnostech s významným vlivem na žadatele o licenci;
h) informace o veškerých klubech, vůči kterým má kterákoliv ze stran žadatele o licenci a
z osob uvedených v písmenech d) až g) nebo kterýkoliv z členů jejich statuárních orgánů
nebo jiných řídících osob jakýkoliv vlastnický zájem, hlasovací práva anebo jakoukoliv
majetkovou účast nebo vliv na řízení finančních nebo provozních procesů.
7. V případě, že od podání žádosti o udělení licence až do vydání rozhodnutí ze strany licenčního
orgánu, dojde ke změně jakékoliv skutečnosti sdělené klubem ve smyslu odstavce 6, je tento
povinen licenční orgán o této skutečnosti zpravit bez zbytečného odkladu.
8. Licenční orgán je oprávněn v rámci vlastní diskrece po žadateli licence požadovat i poskytnutí
dalších informací nad rámec těch, které jsou uvedeny v odstavci 4 a 6, pakliže jsou takové
skutečnosti relevantní pro rozhodnutí o poskytnutí licence.

§4e
Finanční kritéria
1. Žadatel o licenci PREMIUM, který je podle zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, povinen vést jednoduché účetnictví, je povinen licenčnímu orgánu v rámci žádosti
o licenci předložit:
a) přehled o majetku a závazcích zpracovaný k zákonnému dni předcházejícímu termínu
podání žádosti o licenci;
b) finanční hodnocení ze strany statutárního orgánu;
c) přehled o majetku a závazcích zpracovaný za účetní období předcházejí tomu, ve vztahu,
k němuž je předkládán přehled o majetku a závazcích dle písm. a) a současně též dokument
dle písm. b) vztahující se k tomuto účetnímu období; v případě, že členský klub vedl v
předchozím účetním období podvojné účetnictví, tak též dokumenty dle odstavce 2
vztahující se k tomuto účetnímu období.
2. Žadatel o Licenci PREMIUM, který je podle zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, povinen vést podvojné účetnictví, je povinen licenčnímu orgánu v rámci žádosti o
licenci předložit:
a) účetní závěrku zpracovanou k zákonnému dni předcházejícímu termínu podání žádosti o
licenci, přičemž tato musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti a musí se skládat z:
i. rozvahy;
ii. výkazu zisku a ztrát;
iii. přílohy, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a
ztrát, zejména naplněním ustanovení § 7 odst. 3 až 5 a ustanovení § 19 odst. 5 a 6
zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
iv. přehledu o peněžních tocích;
v. přehledu o změnách vlastního kapitálu
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b) poznámky tvořící souhrn významných účetních zásad a jiných vysvětlujících
poznámek;
c) finanční hodnocení ze strany statutárního orgánu;
d) účetní závěrku za účetní období předcházejí tomu, ve vztahu, k němuž je předkládána
účetní závěrka dle písm. a) a současně též dokumenty dle písm. b) a c) vztahující se
k tomuto účetnímu období; v případě, že členský klub vedl předchozím účetním období
jednoduché účetnictví, tak též dokumenty dle odstavce 1 vztahující se k tomuto účetnímu
období.
3. Žadatel o licenci PREMIUM je povinen zajistit, aby na svých oficiálních webových stránkách nebo
na oficiálních webových stránkách FAČR byla v souladu se Zprostředkovatelským řádem FAČR
zveřejněna celková částka vyplacená za poslední vykazované období registrovaným
zprostředkovatelům.
4. Žadatel o licenci PREMIUM je povinen:
a) prokázat, že k 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na
který žadatel žádá o udělení licence, nemá žádné závazky vůči členským klubům
nebo zahraničním klubům po splatnosti, tj. in concreto částky související s přestupy či
hostováními, které se uskutečnily do 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu
soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení licence, které mají být uhrazeny
v důsledku:
i. uskutečněných přestupů a hostování, zahrnující částky, u nichž povinnost zaplatit
vzniká splněním určité podmínky;
ii. náhrad nákladů za trénink a příspěvků solidarity ve smyslu Přestupního řádu SFČR a
předpisů FIFA, jakož i jakékoliv částky splatné při splnění určitých podmínek;
iii. kterýkoliv společných a nerozdílných závazků vyplývajících z rozhodnutí kompetentní
autority souvisejících s ukončením smlouvy s hráčem;
přičemž v případě, že takovou skutečnost prokázat nemůže z důvodu, že závazky po
splatnosti dle tohoto písmena má, je povinen licenčnímu orgánu předložit seznam takových
závazků a prokázat, že s osobou vůči, které takový závazek má, jedná o způsobu jeho
vypořádání, nebo zda je s takovou osobou vedeno rozhodčí řízení před Sborem rozhodců
SFČR, FIFA DRC či CAS; tím však není dotčena povinnost prokázat, že žadatel o licenci
nemá žádné závazky po splatnosti vyplývajících ze smluv dle tohoto písmena nejpozději do
31. 3. kalendářního roku, ve kterém členský klub žádá o udělení licence;
b) oznámit:
i. veškeré nové přestupy (včetně hostování) uskutečněné v období 12 měsíců do 31. 12.
kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o
udělení licence, a to bez ohledu na to, zda k 31. 12. existuje nějaká neuhrazená částka;
ii. veškeré přestupy (včetně hostování) nezaplacené do 31. 12. kalendářního roku
předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení licence, a to bez
ohledu na to, zda byly provedeny v období 12 měsíců do 31. 12.;
iii. veškeré přestupy či hostování, které jsou předmětem řízení vedených před příslušnými
orgány dle vnitrostátního práva nebo řízení před Sborem rozhodců SFČR, FIFA DRC
či CAS.
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5. Přehled závazků z přestupů a hostování musí obsahovat alespoň následující informace (ke každému
hráčskému přestupu, včetně hostování):
a) identifikaci hráče;
b) datum uzavření smlouvy o přestupu (hostování);
c) název „mateřského“ klubu;
d) uhrazenou nebo splatnou přestupní částku, a to i v případě, že věřitel k úhradě ještě
žadatele o licenci nevyzval;
e) jiné uhrazené nebo splatné přímé náklady na zaregistrování hráče;
f) sjednanou částku/y a datum úhrad/y;
g) splatný zůstatek k 31. 12., kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který
žadatel žádá o udělení licence, a to u každého přestupu a hostování zvlášť, včetně data
splatnosti každé neuhrazené částky;
h) podmíněné závazky, které nebyly v rozvaze, pakliže takovou žadatel vyhotovuje, k 31. 12.
kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení
licence, zohledněny;
i)

částky, které jsou součástí jakéhokoliv nároku nebo probíhajícího řízení k 31. 12.
kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení
licence.

6. Žadatel o licenci PREMIUM je povinen:
a) předložit seznam všech:
i. hráčů, se kterými má žadatel o licenci uzavřenou platnou a účinnou SFČR
registrovanou profesionální smlouvu;
ii. zaměstnanců, se kterými má žadatel o licenci uzavřenou platnou a účinnou pracovní
smlouvu;
iii. členů orgánů, se kterými má žadatel o licenci uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o
výkonu funkce;
iv. osob, se kterými má žadatel o licenci uzavřenou platnou a účinnou inominátní smlouvu
za účelem plnění povinnosti dle přepisů SFČR či FAČR;
přičemž seznam musí u každé z osob dle bod (i) až (iv) obsahovat alespoň jméno a
příjmení, datum zahájení smluvního vztahu, splatný zůstatek k 31. 12. kalendářního
roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení licence,
včetně data splatnosti každé neuhrazené částky, veškeré splatných závazků k 31. 12.
kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o
udělení licence, včetně data splatnosti každé neuhrazené částky, společně
s vysvětlujícím komentářem a částky, které jsou součástí jakéhokoliv nároku nebo
probíhajícího řízení k 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku,
na který žadatel žádá o udělení licence.
b) prokázat, že k 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na
který žadatel žádá o udělení licence, nemá žádné závazky po splatnosti vyplývající
z:
i. registrovaných profesionálních smluv s hráči žadatele o licenci;
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ii. pracovních smluv se zaměstnanci žadatele o licenci;
iii. smluv o výkonu funkce s členy orgánů žadatele o licenci;
iv. inominátních smluv uzavřených v souvislosti s plněním povinnosti dle předpisů FAČR
či SFČR;
přičemž v případě, že takovou skutečnost prokázat nemůže z důvodu, že závazky po
splatnosti ze smluv dle budou (i) až (iv) má, je povinen licenčnímu orgánu předložit seznam
takových závazků a prokázat, že s osobou vůči, které takový závazek má, jedná o způsobu
jeho vypořádání, nebo zda je s takovou osobou vedeno rozhodčí řízení před Sborem
rozhodců SFČR, FIFA DRC či CAS; tím však není dotčena povinnost prokázat, že žadatel
o licenci nemá žádné závazky po splatnosti vyplývajících ze smluv dle bodu (i) až (iv)
nejpozději do 31. 3. kalendářního roku, ve kterém členský klub žádá o udělení licence.
7.

Žadatel o licenci PREMIUM je povinen:
a) předložit přehled závazků vůči orgánům státní správy, tj. zejména závazky vztahující se
k odvodům na sociálním a zdravotním pojištění u osob dle odstavce 6, včetně jakýkoliv
nároků nebo probíhajících řízení k těmto se vztahujícím, podepsaný osobami oprávněnými
jednat za žadatele o licenci, a to ve formě tabulky k datu 31. 12. kalendářního roku
předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení licence;
b) prokázat, že k 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který
žadatel žádá o udělení licence, nemá žádné závazky po splatnosti vůči orgánům státní
správy, tj. zejména závazky vztahující se k odvodům na sociálním a zdravotním pojištění u
osob dle odstavce 6.

§5
Licence STANDARD
1. Licence STANDARD v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) tohoto řádu a ustanovením §
11 odst. 2 Soutěžního řádu SFČR opravňuje členský klub k účasti v druhé nejvyšší futsalové soutěži.
2. Žadatel o licenci STANDARD, respektive účastník licenčního řízení, je povinen v rámci žádosti o
licenci, respektive v průběhu licenčního řízení, splnit kritéria v následujících oblastech:
a) sportovní oblast, tj. kritéria specifikovaná v ustanovení § 5a tohoto řádu;
b) oblast infrastruktury, tj. kritéria specifikovaná v ustanovení § 5b tohoto řádu;
c) personálně-administrativní oblast, tj. kritéria specifikovaná v ustanovení § 5c tohoto
řádu;
d) právní oblast, tj. kritéria specifikovaná v ustanovení § 5d tohoto řádu;
e) finanční oblast, tj. kritéria specifikovaná v ustanovení § 5e tohoto řádu.
3. Žadatel o licenci STANDARD je povinen nad rámec povinnosti stanovených v ustanovení § 5a až
5e tohoto řádu předložit nejpozději 10 kalendářních dní před zasedáním licenčního orgánu, na
kterém bude tento rozhodovat o udělení licence (o termínu zasedání bude žadatel o licenci
notifikován) prohlášení podepsané osobami oprávněnými jednat za žadatele o licenci, že:
a) veškeré dokumenty, které předložil licenčnímu orgánu, obsahují pravdivé a úplné
informace;
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b) se v období od podání žádosti ke dni předložení prohlášení dle tohoto odstavce neobjevila
žádná skutečnost zásadního ekonomického významu, která by mohla mít nepříznivý vliv
na finanční situaci žadatele o licenci, přičemž, pakliže se taková skutečnost objevila, musí
prohlášení obsahovat popis takové skutečnosti a odhad jejího finančního dopadu;
c) se nenachází v insolvenčním řízení.

§5a
Sportovní kritéria
Žadatel o Licenci STANDARD je povinen:
a) zajistit, aby všichni hráči, kteří jsou v rámci členského klubu zařazeni do „A“ mužstva,
„dorosteneckého“ mužstva a „juniorského“ mužstva, podstoupili:
i. před začátkem každého soutěžního ročníku všeobecnou zdravotní prohlídku;
ii. alespoň jednou za tři roky TTE echokardiografické vyšetření;
přičemž žadatel o licenci je povinen výsledky všech vyšetření dle písmena a) zaznamenat
do zdravotní karty hráče a současně též do systému SAFE.
b) absolvovat v soutěžním ročníku bezprostředně předcházejícímu soutěžnímu ročníku, pro
který členský klub o udělení licence žádá, odborný seminář o pravidlech futsalu
organizovaný ze strany Svazu, a to prostřednictvím jednoho hráče ze soupisky „A“
mužstva v kategorii mužů a hlavního trenéra „A“ mužstva v kategorii mužů, nebo v jeho
nepřítomnosti asistenta/asistentů trenéra „A“ mužstva v kategorii mužů.

§5b
Infrastruktura
1. Žadatel o licenci „STANDARD“ je povinen disponovat sportovní halou, ve které bude hrát svá
domácí utkání, jež se musí nacházet na území České republiky a současně nejvýše ve vzdálenosti 50
km od sídla členského klubu a musí být schválena ze strany Komise pro sportovní haly SFČR pro
soutěžní ročník, pro který členský klub žádá o udělení licence; sportovní hala musí splňovat kritéria
stanovená v Příloze č. 6 Soutěžního řádu.
2. V případě, že žadatel o licenci nedisponuje vlastnickým právem ke sportovní hale, tj. nepředloží
licenčnímu orgánu v rámci licenčního řízení výpis z katastru nemovitostí a titul na základě, kterého
vlastnické právo ke sportovní hale nabyl, musí předložit platnou nájemní smlouvu s účinností
alespoň na celý soutěžní ročník, pro který členský klub žádá o udělení licence opravňujícího
k dočasnému užívání sportovní haly, jež se musí nacházet na území České republiky a současně
nejvýše ve vzdálenosti 50 km od sídla členského klubu a současně musí být schválena ze strany
Komise pro sportovní haly SFČR pro soutěžní ročník, pro který členský klub žádá o udělení licence.
3. V případě, že žadatel o licenci nedisponuje v okamžik podání žádosti o udělení licence dokumentem
dle odstavce 1 nebo odstavce 2, je povinen k žádosti o udělení licence přiložit alespoň dokument
prokazující uzavření dohody ním a osobou, která je oprávněna žadateli o licenci sportovní halu, jež
se musí nacházet na území České republiky a současně nejvýše ve vzdálenosti 50 km od sídla
členského klubu a musí být schválena ze strany Komise pro sportovní haly SFČR pro soutěžní
ročník, pro který členský klub žádá o udělení licence, poskytnout k užívání, o tom, že žadateli o
- 13 -

Futsalový licenční řád SFČR – edice 2021/2022
licenci bude sportovní hale poskytnuta k užívání pro příslušný soutěžní ročník s tím, že smlouva o
nájmu bude licenčnímu orgánu předložena v průběhu licenčního řízení.

§5c
Personálně-administrativní kritéria
1. Žadatel o licenci STANDARD je povinen jmenovat:
a) generálního ředitele nebo sekretáře či jiného administrativního pracovníka
členského klubu odpovědného za komunikaci s FAČR, Svazem nebo licenčními orgány;
b) tiskového mluvčího, který bude odpovědný za mediální záležitosti členského klubu, tj.
zejména za komunikaci se zástupci médií, a současně též za komunikaci a práci s fanoušky;
c) ekonoma, nebo jinou osobu, která bude disponovat vysokoškolským vzděláním
v oboru ekonomie, nebo tomuto oboru příbuzném, nebo jinak prokáže svou
odbornost pro správu finanční záležitostí členského klubu, odpovědná za finanční
záležitosti členského klubu;
d) hlavního trenéra „A“ mužstva v kategorii mužů, který je držitelem licence stanovené
Řádem trenérů FAČR;
e) alespoň jednoho klubového lékaře, který je členem SFČR se zvláštními právy a
povinnostmi lékaře, odpovědného za lékařskou péči o hráče „A“ mužstva v kategorii
mužů, případně též dalších mužstev členského klubu v kategorii mužů, „dorosteneckého“
mužstva a „juniorského“ mužstva.
2. Osoba dle odstavce 1 písm. b) je povinna v průběhu soutěžního ročníku absolvovat odborný
seminář organizovaným Svazem pro tiskové mluvčí a jiné osoby odpovědné v členských klubech
za PR aktivity.
3. Osoby dle odstavce 1 písm. e) jsou povinny v průběhu soutěžního ročníku absolvovat odborný
seminář organizovaným FAČR nebo Svazem pro lékaře, jiné zdravotníky a maséry členských klubů.
4. Žadatel o licenci je povinen doložit, že jsou jmenované osoby dle odstavce 1 písm. a) až e) se svým
jmenováním srozuměny.
5. V případě, že bude některá z osob dle odstavce 1 písm. a) až e) odvolána nebo nebude schopna
svou „funkci“ dlouhodobě vykonávat například z důvodu nemoci či jiného důvodu, je povinen
držitel licence takovou osobu nahradit jinou osobou splňující stanovené podmínky, a to ve lhůtě do
60 dnů od uvolnění „funkce“.

§5d
Právní kritéria
1. Žadatel o licenci STANDARD je povinen předložit:
a) platné a účinné stanovy, případně jiný dokument obdobného charakteru dle obecně
závazných právních předpisů;
b) čestné prohlášení, které bude obsahovat skutečnosti dle odstavce 2;
c) výpis z veřejného rejstříku ne straší než 14 dní.
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2. Čestné prohlášení dle odstavce 1 písm. b), které nesmí být v okamžiku předložení licenčnímu
orgánu starší než tři měsíce a musí být podepsáno osobou nebo osobami oprávněnými jednat za
žadatele o licenci, musí obsahovat prohlášení žadatele o licenci, že:
a) bude respektovat Stanovy Svazu, jakož i všechny předpisy na základě nich vydané, Stanovy
FAČR, jakož i vnitřní předpisy na základě nich vydané, jakož i všechny předpisy FIFA a
UEFA;
b) se bude účastnit pouze soutěží organizovaných SFČR, FAČR, FIFA nebo UEFA;
c) licenční orgán bez zbytečného odkladu zpraví o skutečnosti týkající se změny skutečností
mající vliv na kritéria, jejichž splněné/plnění je nezbytné pro poskytnutí licence;
d) veškeré dokumenty předložené v rámci licenčního řízení jsou pravé a úplné.
3. Žadatel o licenci STADANRD je povinen disponovat buď právní formou „spolek“ ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jednou z forem
kapitálové „obchodní společnosti“ ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění
pozdějších předpisů.
4. Žadatel o licenci STANDARD dle odstavce 3 disponující formou „spolek“ ve smyslu zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je povinen společně se žádostí o
licenci předložit dokument obsahující aktuální a úplné informace o právní struktuře členského
klubu, tj. alespoň:
a) strukturu orgánů klubu;
b) složení statutárního orgánu, včetně informace, zda je tento složen výhradně z členů Svazu;
c) složení kontrolního orgánu, pakliže je takový ustaven, včetně informace, zda je tento složen
výhradně z členů Svazu;
d) jména klubů, se kterými žadatel licenci má uzavřenou jakoukoliv formu spolupráce.
5. V případě, že od podání žádosti o udělení licence až do vydání rozhodnutí ze strany licenčního
orgánu dojde ke změně jakékoliv skutečnosti sdělené členským klubem ve smyslu odstavce 4, je
tento povinen licenční orgán o této skutečnosti zpravit bez zbytečného odkladu.
6. Žadatel o Licenci STANDARD dle odstavce 3 disponující jednou z forem kapitálové „obchodní
společnosti“ ve smyslu zákona č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších
předpisů, je povinen společně se žádostí o licenci předložit dokument obsahující informace o právní
struktuře členského klubu, a to včetně grafického znázornění, tj. alespoň:
a) strukturu orgánů členského klubu;
b) složení statutárního orgánu, včetně informace, zda je tento složen výhradně z členů Svazu;
c) složení kontrolního orgánu, včetně informace, zda je tento složen výhradně z členů Svazu;
d) informace o veškerých mateřských a dceřiných společnostech členského klubu;
e) informace o veškerých přidružených/sesterských subjektech;
f) informace o jakékoliv osobě, ať už fyzické nebo právnické, která má 10 % a vyšší přímý
nebo nepřímý vlastnický podíl v rámci klubu, anebo disponuje alespoň 10 % hlasovacích
práv;
g) informace o veškerých společnostech s významným vlivem na žadatele o licenci;
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h) informace o veškerých klubech, vůči kterým má kterákoliv ze stran žadatele o licenci a
z osob uvedených v písmenech d) až g) nebo kterýkoliv z členů jejich statuárních orgánů
nebo jiných řídících osob jakýkoliv vlastnický zájem, hlasovací práva anebo jakoukoliv
majetkovou účast nebo vliv na řízení finančních nebo provozních procesů.
7. V případě, že od podání žádosti o udělení licence až do vydání rozhodnutí ze strany licenčního
orgánu dojde ke změně jakékoliv skutečnosti sdělené členským klubem ve smyslu odstavce 6, je
tento povinen licenční orgán o této skutečnosti zpravit.
8. Licenční orgán je oprávněn v rámci vlastní diskrece po žadateli licence požadovat i poskytnutí
dalších informací nad rámec těch, které jsou uvedeny v odstavci 4 a 6, pakliže jsou tyto relevantní
pro rozhodnutí o udělení licence.

§5e
Finanční kritéria
1. Žadatel o licenci STANDARD, který je podle zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, povinen vést jednoduché účetnictví, je povinen licenčnímu orgánu v rámci žádosti
o licenci předložit:
a) přehled o majetku a závazcích zpracovaný k zákonnému dni předcházejícímu termínu
podání žádosti o licenci;
b) finanční hodnocení ze strany statutárního orgánu;
c) přehled o majetku a závazcích zpracovaný za účetní období předcházejí tomu, ve vztahu,
k němuž je předkládán přehled o majetku a závazcích dle písm. a) a současně též dokument
dle písm. b) vztahující se k tomu účetnímu období; v případě, že členský klub vedl
předchozím účetním období podvojné účetnictví, tak dokumenty dle odstavce 2 vztahující
se k tomuto účetnímu období.
2. Žadatel o licenci STANDARD, který je podle zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, povinen vést podvojné účetnictví, je povinen licenčnímu orgánu v rámci žádosti o
licenci předložit:
a) účetní závěrku zpracovanou k zákonnému dni předcházejícímu termínu podání žádosti
o licenci, přičemž tato musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti a musí se skládat z:
i. rozvahy;
ii. výkazu zisku a ztrát;
iii. přílohy, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a
ztrát, zejména naplněním ustanovení § 7 odst. 3 až 5 a ustanovení § 19 odst. 5 a 6
zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
iv. přehledu o peněžních tocích;
v. přehledu o změnách vlastního kapitálu
b) poznámky tvořící souhrn významných účetních zásad a jiných vysvětlujících
poznámek;
c) finanční hodnocení ze strany statutárního orgánu;
d) účetní závěrku za účetní období předcházejí tomu, ve vztahu, k němuž je předkládána
účetní závěrka dle písm. a) a současně též dokumenty dle písm. b) a c) vztahující se k tomu
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účetnímu období; v případě, že členský klub vedl předchozím účetním období jednoduché
účetnictví, tak dokumenty dle odstavce 1 vztahující se k tomuto účetnímu období.
3. Žadatel o licenci STANDARD je povinen zajistit, aby na svých oficiálních webových stránkách
nebo na oficiálních webových stránkách FAČR byly v souladu se Zprostředkovatelským řádem
FAČR zveřejněna celková částka vyplacená za poslední vykazované období registrovaným
zprostředkovatelům.
4. Žadatel o licenci STANDARD je povinen:
a) prokázat, že k 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na
který žadatel žádá o udělení licence, nemá žádné závazky vůči členským klubům
SFČR nebo zahraničním klubům po splatnosti, tj. in concreto částky související
s přestupy či hostováními, které se uskutečnily do 31. 12. kalendářního roku
předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o poskytnutí licence, které mají
být uhrazeny v důsledku:
i. uskutečněných přestupů a hostování, zahrnující částky, u nichž povinnost zaplatit
vzniká splněním určité podmínky;
ii. náhrad nákladů za trénink a příspěvků solidarity ve smyslu Přestupního řádu SFČR a
předpisů FIFA, jakož i jakékoliv částky splatné při splnění určitých podmínek;
iii. kterýkoliv společných a nerozdílných závazků vyplývajících z rozhodnutí kompetentní
autority souvisejících s ukončením smlouvy s hráčem;
přičemž v případě, že takovou skutečnost prokázat nemůže z důvodu, že závazky po splatnosti
dle tohoto písmena má, je povinen licenčnímu orgánu předložit seznam takových závazků a
prokázat, že s osobou vůči, které takový závazek má, jedná o způsobu jeho vypořádání; nebo
zda je s takovou osobou vedeno rozhodčí řízení před Sborem rozhodců SFČR, FIFA DRC či
CAS, tím však není dotčena povinnost prokázat, že žadatel o licenci nemá žádné závazky po
splatnosti vyplývajících ze smluv dle tohoto písmena nejpozději do 31. 3. 2020 kalendářního
roku, ve kterém členský klub žádá o udělení licence.
b) oznámit:
i. veškeré nové přestupy (včetně hostování) uskutečněné v období 12 měsíců do 31. 12.
kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o
udělení licence, a to bez ohledu na to, zda k 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu
soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení licence existuje nějaká neuhrazená
částka;
ii. veškeré přestupy (včetně hostování) nezaplacené do 31. 12. kalendářního roku
předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení licence, a to bez
ohledu na to, zda byly provedeny v období 12 měsíců do 31. 12. kalendářního roku
předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení licence;
iii. veškeré přestupy či hostování, které jsou předmětem řízení vedených před příslušnými
orgány dle vnitrostátního práva nebo řízení před Sborem rozhodců SFČR, FIFA DRC
či CAS.
5. Přehled závazků z přestupů, který musí obsahovat alespoň následující informace (ke každému
hráčskému přestupu, včetně hostování):
a) identifikaci hráče;
b) datum uzavření smlouvy o přestupu (hostování);
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c) název „mateřského“ členského klubu;
d) uhrazenou nebo splatnou přestupní částku, a to i v případě, že věřitel k úhradě ještě
žadatele o licenci nevyzval;
e) jiné uhrazení nebo splatné přímé náklady na zaregistrování hráče;
f)

sjednanou částku/y a datum úhrad/y;

g) splatný zůstatek k 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který
žadatel žádá o udělení licence, a to u každého přestupu zvlášť, včetně data splatnosti každé
neuhrazené částky;
h) podmíněné závazky, které nebyly v rozvaze, pakliže takovou žadatel vyhotovuje, k 31. 12.
kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení
licence zohledněny;
i)

částky, které jsou součástí jakéhokoliv nároku nebo probíhajícího řízení k 31. 12.
kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení
licence.

6. Žadatel o licenci STANDARD je povinen:
a) předložit seznam všech
i. hráčů, se kterými má žadatel o licenci uzavřenou platnou a účinnou SFČR
registrovanou profesionální smlouvu;
ii. zaměstnanců, se kterými má žadatel o licenci uzavřenou platnou a účinnou pracovní
smlouvu;
iii. členů orgánů, se kterými má žadatel o licenci uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o
výkonu funkce;
iv. osob, se kterými má žadatel o licenci uzavřenou platnou a účinnou inominátní smlouvu
za účelem plnění povinnosti dle přepisů FAČR či SFČR;
přičemž seznam musí u každé z osob dle bod (i) až (iv) obsahovat alespoň jméno a
příjmení, datum zahájení smluvního vztahu, splatný zůstatek k 31. 12. kalendářního
roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení licence,
včetně data splatnosti každé neuhrazené částky, veškeré splatné závazky k 31. 12.,
včetně data splatnosti každé neuhrazené částky, společně s vysvětlujícím komentářem
a částky, které jsou součást jakéhokoliv nároku na probíhající řízení k 31. 12.
kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o
udělení licence.
b) prokázat, že k 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který
žadatel žádá o udělení licence, nemá žádné závazky po splatnosti vyplývající z:
i. registrovaných profesionálních smluv s hráči žadatele o licenci;
ii. pracovních smluv se zaměstnanci žadatele o licenci;
iii. smluv o výkonu funkce s členy orgánů žadatele o licenci;
iv. inominátních smluv uzavřených v souvislosti s plněním povinnosti dle předpisů FAČR
či SFČR;
přičemž v případě, že takovou skutečnost prokázat nemůže z důvodu, že závazky po
splatnosti ze smluv dle budou (i) až (iv) má, je povinen licenčnímu orgánu předložit seznam
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takových závazků a prokázat, že s osobou vůči, které takový závazek má, jedná o způsobu
jeho vypořádání; nebo zda je s takovou osobou vedeno rozhodčí řízení před Sborem
rozhodců SFČR, FIFA DRC či CAS, tím však není dotčena povinnost prokázat, že žadatel
o licenci nemá žádné závazky po splatnosti vyplývajících ze smluv dle bodu (i) až (iv)
nejpozději do 31. 3. 2020 kalendářního roku, ve kterém členský klub žádá o udělení licence.
7. Žadatel o licenci STANDARD je povinen:
a) předložit přehled závazků vůči orgánům státní správy, tj. zejména závazky vztahující se
k odvodům na sociálním a zdravotním pojištění u osob dle odstavce 6, včetně jakýkoliv
nároků nebo probíhajících řízení k těmto se vztahujícím, podepsaný osobami
oprávněnými jednat za žadatele o licenci, a to ve formě tabulky k datu 31. 12. kalendářního
roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který žadatel žádá o udělení licence;
b) prokázat, že k 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu soutěžnímu ročníku, na který
žadatel žádá o poskytnutí licence, nemá žádné závazky po splatnosti vůči orgánům státní
správy, tj. zejména závazky vztahující se k odvodům na sociálním a zdravotním pojištění
u osob dle odstavce 6.
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ČÁST TŘETÍ
LICENČNÍ ŘÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§6
Aplikovatelnost Klubového licenčního řádu FAČR
Ustanovení Klubového licenčního řádu FAČR se použijí na průběh licenčního řízení dle tohoto řádu
tehdy, stanoví-li to část třetí tohoto řádu. V případě rozporu mezi částí třetí tohoto řádu a ustanoveními
Klubového licenčního řádu FAČR se použijí ustanovení tohoto řádu.

§7
Účel řízení
Účelem licenčního řízení je náležité zjištění všech skutečností, které jsou rozhodné pro udělení licence
pro účast v nejvyšší futsalové soutěži nebo druhé nejvyšší futsalové soutěži, a to tak, aby byla zajištěna
zejména kontinuita a integrita futsalových soutěží, jakož i stabilita a odpovídající řízení jednotlivých
členských klubů.

§8
Zásady licenčního řízení
1. Všichni účastníci řízení mají vůči licenčnímu orgánu v rámci licenčního řízení stejná procesní práva
a povinnosti a licenční orgán je povinen vůči jednotlivým účastníkům v tomto smyslu postupovat
a nikoho z účastníků nezvýhodňovat.
2. Všechny podklady pro rozhodnutí musejí být zachyceny v písemné podobě a musejí být součástí
spisu v systému SAFE.
3. Licenční řízení je neveřejné.
4. Licenční řízení se vede a rozhodnutí se vyhotovují v českém jazyce. Překladatele či tlumočníka si
účastník řízení může obstarat na své náklady.

§9
Počítání lhůt
1. Do lhůty určené podle dní se nezapočítává den, kdy se stala událost určující počátek lhůty.
2. Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo
číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty. Chybí-li tento den
v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního den tohoto měsíce.
3. Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední
den lhůty nejbližší příští pracovní den.
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4. Zmešká-li účastník řízení z důležitých důvodů lhůtu k podání opravného prostředku, může mu
povolit licenční orgán, jemuž přísluší o opravném prostředku rozhodovat, navrácení lhůty, shledáli důvody pro navrácení lhůty jako důležité. O navrácení lhůty je nutné požádat do tří kalendářních
dnů od pominutí překážky. Nebyl-li opravný prostředek ještě podán, je nutné je se žádosti spojit.

§10
Doručování
1. Nebyla-li písemnost doručena při úkonu licenčního orgánu, doručuje ji licenční orgán
prostřednictvím systému SAFE, nevyplývá-li z tohoto řádu něco jiného; v případě nefunkčnosti
systému SAFE může licenční orgán písemnost doručit též prostřednictvím Úřední desky.
2. Písemnost doručovaná prostřednictvím systému SAFE se považuje za doručenou vložením do
systému; písemnost doručovaná prostřednictvím Úřední desky se považuje za doručenou dnem
následujícím po dni uveřejnění.
3. Není-li doručení podle odstavce 1 možné nebo stanoví-li tak tento řád, doručuje příslušný orgán
písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s tím, že se doručuje na adresu, která
je doručujícímu orgánu známa na základě evidence vedené SFČR nebo na základě písemného
oznámení, které adresát příslušnému orgánu řádně a včas doručil.
4. Odmítne-li adresát převzít doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou dnem,
kdy bylo přijetí odepřeno.
5. Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
do vlastních rukou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se
písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.
6. Je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem na základě plné moci, která byla příslušnému orgánu
řádně předložena, doručuje se písemnost mimo případy doručení podle odstavce 1 pouze tomuto
zmocněnci.

HLAVA II
LICENČNÍ ORGÁNY A ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ
DÍL 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
§11
Licenční orgány
1. Licenčními orgány jsou Licenční komise FAČR, Licenční tribunál FAČR a Licenční manažer.
2. Licenční řízení v prvním stupni se koná před Licenční komisí FAČR, která rozhoduje na základě
doporučení, respektive návrhu Licenčního manažera o tom, zda žadateli o licenci bude licence
udělena, nebo bude vydáno jiné rozhodnutí dle tohoto řádu, tj. například, zda bude členskému
klubu licence odejmuta.
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3. Licenční řízení v druhém stupni se koná před Licenčním tribunálem, který rozhoduje o odvoláních
proti rozhodnutím Licenční komise.
4. Složení licenčních orgánů je upraveno Klubovým licenčním řádem FAČR, konkrétně ustanoveními
článku 6 a článku 7.
5. Licenční orgán je oprávněn prověřit všechny relevantní dokumenty předložené v rámci licenčního
řízení a současně je oprávněn též k tomu, aby si vyžádal další dokumenty a informace týkající se
účastníka licenčního řízení od kteréhokoliv orgánu veřejné správy či jiného subjektu ať už
veřejnoprávního, tak soukromoprávního charakteru.
6. Další práva a povinnosti licenčních orgánů z hlediska procesního postupu v rámci licenčního řízení
stanovuje Klubový licenční řád FAČR.

§12
Povinnosti členů licenčních orgánů a jejich vyloučení
1. Členové licenčních orgánů jsou povinni:
a) jednat při výkonu svých povinností nestranně;
b) oznámit bez odkladu účastníkům řízení, licenčnímu manažerovi a předsedovi Licenční
komise a v jeho nepřítomnosti místopředsedovi Licenční komise všechny okolnosti, které
by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jejich nepodjatosti a pro něž by byli jako
členové licenčního orgánu vyloučeni;
c) nepůsobit jako členové jiných volených nebo jmenovaných orgánů FAČR nebo Svazu, a
současně nesmí být zaměstnanci FAČR nebo Svazu, žadatele o licenci nebo osoba
samostatně výdělečně činná poskytující služby FAČR nebo Svazu nebo žadateli o licenci.
2. Z vykonávání úkonů řízení a z rozhodování v něm je vyloučen ten člen licenčního orgánu, u něhož
pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se řízení přímo dotýká nebo k jejich
zástupcům, je důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.
3. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí
licenčního orgánu.
4. O vyloučení z důvodů podle odstavců 1 a 2 rozhodne, a to i bez návrhu, licenční orgán, kterého se
tyto důvody týkají.
5. Vyloučí-li se tolik členů Licenční komise, že pro jejich vyloučení není tento orgán schopen se
usnášet, postoupí tento orgán věc k projednání Licenčnímu tribunálu. Vyloučí-li se tolik členů
Licenčního tribunálu, že pro jejich vyloučení není tento orgán schopen se usnášet, postoupí tento
orgán věc k projednání Odvolací komisi SFČR.

§13
Licenční manažer a licenční administrativa
1. K zabezpečení licenčního řízení přispívá Licenční manažer FAČR a Licenční administrativa.
2. Licenční manažer je povinen:
a) zajišťovat přípravu, realizaci a další rozvoj licenčního systému futsalových klubů;
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b) poskytovat pomoc, poradenství a provádí monitoring a kontrolu držitelů licencí během
soutěžního ročníku;
c) navrhovat Výkonnému výboru FAČR a Výkonnému výboru SFČR vnitřní normy spojené
s licenčním systémem futsalových klubů;
d) řídit činnost Licenční administrativy;
e) možnost, bez zvláštního povolení, navštěvovat porady zástupců členských klubů nebo
jednání statutárních orgánů; klubů;
f) dodržovat všechny předpisy a směrnice ve vztahu ke klubovému licenčnímu systému.
3. Další práva a povinnosti Licenčního manažera stanovuje Klubový licenční řád FAČR, zejména pak
ustanovení článek 6 odst. 5.

§14
Postavení, složení a zasedání Licenční komise a Licenčního tribunálu
1. Postavení a složení Licenční komise a Licenčního tribunálu je upraveno Klubovým licenčním řádem
FAČR.
2. Licenční orgány zasedají dle potřeby.
3. Zasedání licenčních orgánů se svolává na základě:
a) rozhodnutí jejího předsedy;
b) žádosti nadpoloviční většiny všech jejích členů;
c) žádosti Výkonného výboru SFČR;
d) žádosti Výkonného výboru FAČR;
e) žádosti Licenčního manažera.
4. Předseda licenčního orgánu je povinen svolat zasedání příslušného licenčního orgánu bez
zbytečného odkladu na základě žádosti podle odstavce 2 písm. b) až e), není-li v žádosti připuštěna
lhůta delší.

§15
Hlasování a rozhodování
1. Licenční orgán je způsobilý se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
2. K přijetí rozhodnutí licenčního orgánu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejich přítomných
členů.
3. Licenční orgány jsou oprávněna rozhodovat per rollam.

DÍL 3
ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A JEJICH ZÁSTUPCI
§16
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Účastníci řízení a jejich zástupce
1. Účastníkem řízení je:
a) vždy žadatel o licenci, tj. členský klub, který chce získat licenci pro účast v nejvyšší nebo
druhé nejvyšší futsalové soutěži; ¨
b) držitel licence, kterému má být licence odejmuta;
c) držitel licence, kterému být uložena sankce dle tohoto řádu nebo
d) členský klub, o kterém to stanoví licenční orgán.
2. Zástupcem si účastník může zvolit advokáta. Advokát je oprávněn dát se zastupovat jiným
advokátem nebo advokátním koncipientem.
3. Účastník řízení se může dát zastupovat kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná a je
členem SFČR. Tento zástupce může jednat pouze osobně.
4. Zástupci, jejž si účastník zvolil udělí písemně nebo ústně do protokolu procesní plnou moc, nebo
tento zástupce předloží licenčnímu orgánu plnou moc písemnou.

HLAVA III
PRŮBĚH LICENČNÍHO ŘÍZENÍ
DÍL 1
PRŮBĚH STANDARDNÍHO LICENČNÍHO ŘÍZENÍ
§17
Obecná pravidla licenčního řízení
1. Licenční orgány postupují v licenčním řízní způsobem, který považují za vhodný, tak aby při
zachování rovného postavení účastníků řízení a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv
všem účastníkům řízení byl bez zbytečných formalit naplněn účel řízení.
2. Na obecné povinnosti žadatele o licence si přiměřeně použije ustanovení článku 13 Klubového
licenčního řádu FAČR.

§18
Zahájení licenčního řízení a jeho průběh
1. Licenční řízení pro daný soutěžní ročník je zahájeno rozhodnutím Licenčního manažera.
2. Žadatel o licenci se stává účastníkem licenčního řízení podáním žádosti o udělení licence, kterou je
povinen nahrát do systému SAFE nejpozději do data stanoveného licenčním manažerem
harmonogramem licenčního řízení pro daný soutěžní ročník, není-li stanoveno v tomto řádu jinak.
Další dokumenty dle ustanovení § 4 nebo 5 tohoto řádu je členský klub povinen do systému SAFE
nahrát v termínu stanovením harmonogramem licenčního řízení pro daný soutěžní ročník, není-li
stanoveno v tomto řádu jinak.
3. V případě, že není žádost, nebo některý z dokumentů dle ustanovení § 4 nebo 5 tohoto řádu úplný,
vyzve licenční manažer účastníka řízení, aby ve stanovené lhůtě vady žádosti nebo dokumentu
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odstranil; v opačném případě předá žádost o udělení licence, včetně všech dokumentů, společně se
svým doporučujícím souhlasným či nesouhlasným stanoviskem Licenční komisi k rozhodnutí o
udělení nebo neudělení licence.
4. Licenční řízení probíhá zpravidla bez ústního jednání; Licenční komise je však oprávněna pro
naplnění účelu řízení nařídit ústní jednání.
5. Do vydání rozhodnutí může vzít účastník řízení žádost o udělení licence zpět.
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§19
Rozhodnutí
1. Licenční orgán rozhoduje rozhodnutím.
2. Do okamžiku vyhlášení rozhodnutí je licenční orgán oprávněn zejména vyzývat účastníky řízení
k předložení stanovených dokumentů a nařizovat ústní jednání, je-li to potřebné pro naplnění účelu
licenčního řízení.
3. Vyhlášením rozhodnutím je licenční orgán vázán, s výjimkou rozhodnutí, jímž se upravuje vedení
licenčního řízení.
4. Dnem vydáním rozhodnutí je den jeho nahrání do systému SAFE.

§20
Rozhodnutí o (ne)udělení licence
1. Licenční komise rozhodne na základě jí předložených podkladů tak, že:
a) udělí licenci;
b) udělí licenci a společně s tím stanoví klubu závazné povinnosti;
c) zamítne žádost o udělení licence.
2. Vyhlášením rozhodnutí dle odstavce 1 je Licenční komise vázána.
3. Rozhodnutí dle odstavce 1 musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat alespoň:
a) označení licenčního orgánu;
b) označení účastníka řízení;
c) označení rozhodované věci;
d) výrok;
e) odůvodnění;
f)

poučení o možnosti a způsobu podání odvolání;

g) den a místo vyhlášení či vyhotovení;
h) podpis předsedy Licenční komise.
4. V případě zpětvzetí žádosti o udělení licence dle ustanovení § 18 odst. 5 tohoto řádu, rozhodne
Licenční komise o zastavení licenčního řízení ve vztahu k danému účastníkovi řízení.
5. Právní moci rozhodnutí licenční řízení ve vztahu k účastníkovi řízení končí.

§21
Odvolání, jeho přípustnost, náležitosti a účinky
1. Účastník řízení může v souladu s tímto řádem napadnout rozhodnutí Licenční komise vydané
v licenčním řízením konaném dle tohoto řádu odvoláním; právo odvolat se proti rozhodnutí
Licenční komise má též Licenční manažer.
2. Odvolání lze podat proti rozhodnutí Licenční komise, a to pro některý z následujících odvolacích
důvodů:
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a) rozhodnutí je věcně nesprávné z důvodu nesprávného vyhodnocení předložených
dokumentů;
b) rozhodnutí je věcně nesprávné v důsledku protiprávního jednání jednoho nebo i více
členů Licenční komise;
c) v průběhu licenčního řízení došlo k takovému procesnímu pochybení ze strany Licenční
komise nebo Licenčního manažera, že toto je způsobilé způsobit nesprávnost rozhodnutí
vydaného Licenční komisí;
d) Licenční komise rozhodla v rozporu s doporučením Licenčního manažera, a to bez
řádného odůvodnění takového rozhodnutí;
e) podmínky při rozhodnutí Licenční komise dle ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) tohoto
řádu jsou zcela zjevně nepřiměřené;
f)

sankce uložená Licenční komisí je zjevně nepřiměřená.

3. Odvolání lze podat prostřednictvím systému SAFE ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení
napadeného rozhodnutí Licenční komise.
4. Odvolání musí obsahovat alespoň:
a) označení rozhodnutí, proti kterému směřuje;
b) v jakém rozsahu je toto rozhodnutí napadáno;
c) v čem je spatřována nesprávnost napadeného rozhodnutí s ohledem na některý
z odvolacích důvodů dle odstavce 2;
d) čeho se odvolatel domáhá;
e) doklad o úhradě poplatku za odvolání dle odstavce 6.
5. Povinnost dle odst. 4 písm. e) se nevztahuje na Licenčního manažera, který poplatek za podání
odvolání dle odstavce 6 nehradí.
6. Poplatek za podání odvolání je stanoven ve výši 5.000, - Kč pro členské kluby nejvyšší futsalové
soutěže a 2.500, - Kč pro členské kluby druhé nejvyšší futsalové soutěže a členské kluby žádající o
udělení licence pro účast v druhé nejvyšší futsalové soutěži..
7. Nemá-li podané odvolání náležitosti podle odstavce 4, vyzve licenční manažer odvolatele, aby vady
odstranil ve stanovené lhůtě.
8. Pokud nejsou vady odvolání odstraněny ve lhůtě podle odstavce 7, hledí se na odvolání, jako by
nebylo nikdy podáno.
9. Odvolání má odkladný účinek.
10. Odvolatel může výslovným prohlášením vzít odvolání zpět, a to až do doby, než Licenční tribunál
o něm rozhodne.
11. V případě zpětvzetí odvolání Licenční tribunál řízení o odvolání zastaví.
12. Na odvolací řízení před Licenčním tribunálem se přiměřeně použijí ustanovení tohoto dílu, tj.
ustanovení § 17 až § 20, pokud z tohoto řádu nevyplývá něco jiného nebo nevylučuje-li to povaha
věci.
13. Licenční tribunál odvolání odmítne, bylo-li podáno opožděně nebo osobou, která znovu podala
odvolání, které v téže věci již předtím výslovně vzala zpět.
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14. Nebylo-li o odvolání rozhodnuto podle odstavce 13 nebo, nebylo-li licenční řízení zastaveno podle
odstavce 11, rozhodne Licenční tribunál, tak, že:
a) napadené rozhodnutí potvrdí, je-li věcně správné;
b) napadené rozhodnutí změní.
15. Proti rozhodnutí Licenčního tribunálu není v rámci FAČR ani SFČR přípustný žádný opravný
prostředek.

DÍL 2
ZVLÁŠTNÍ LICENČNÍ ŘÍZENÍ
§22
Průběh zvláštního licenčního řízení
1. Licenční komise vede zvláštní licenční řízení s členskými kluby z nižších soutěž usilujících o postup
do druhé nejvyšší futsalové soutěže a žádajících o udělení licence pro účast v druhé nejvyšší
futsalové soutěže, v rámci, nějž jsou Licenční komise nebo Licenční manažer oprávněni zejména:
a) prominout zmeškání lhůty stanovené tímto řádem, nebo stanovit lhůtu odlišnou, pakliže
je stanovení lhůty pro splnění nebo plnění podmínek dle tohoto řádu v diskreci Licenční
komise nebo Licenčního manažera;
b) nerozhodnout o odejmutí licence dle ustanovení § 24 odst. 2 tohoto řádu i v případě, že
by jinak byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí.
2. Na průběh zvláštního licenčního řízení se použijí ustanovení dílu 1 Hlavy III tohoto řádu, tj.
ustanovení § 17 až 21 tohoto řádu s odchylkami vymezenými v odstavci 1.
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ČÁST ČTVRTÁ
KONTROLNÍ ČINNOST
§23
Vymezení kontrolní činnosti
1. Kontrolní činnost ve vztahu k plnění kritérií dle ustanovení § 4 nebo § 5 ze strany držitelů licencí,
jakož i povinností stanových při rozhodnutí dle ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) tohoto řádu, i po
jejím udělení v průběhu soutěžního ročníku vykonává Licenční manažer společně s Licenční
administrativou.
2. Licenční manažer v průběhu soutěžního ročníku kontroluje plnění povinností dle ustanovení § 4 a
§ 5 tohoto řádu, jakož i povinností stanových při rozhodnutí dle ustanovení § 20 odst. 1 písm. b)
tohoto řádu ze strany držitelů licencí, a to zejména tak, že si od těchto je zejména oprávněna vyžádat
písemnosti a jiné materiály umožňující kontrolu povinností dle ustanovení § 4 a § 5 tohoto řádu,
jakož i povinností stanových při rozhodnutí dle ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) tohoto řádu, či za
tímto účelem vysvětlení některých skutečností nařídit ústní jednání.
3. Držitelé licencí jsou povinni poskytovat Licenčnímu manažerovi a Licenční administrativě při
kontrolní činnosti jimi požadovanou nezbytnou součinnost při výkonu jejich kontrolních
pravomoci, tj. zejména jsou povinni:
a) poskytovat jim řádně a včas písemnosti a jiné materiály, které si Licenční manažer od nich
vyžádá;
b) podávat jim písemnou i ústní formou požadované informace a vysvětlení;
c) zúčastnit se nařízeného ústního jednání.

§24
Odejmutí licence
1. V případě, že Licenční manažer v rámci kontrolní činnosti dle ustanovení § 23 toto řádu zjistí, že
držitel licence nesplňuje jednu nebo více podmínek na základě, kterých mu byla licence poskytnuta,
nebo neplní jiné povinnosti vyplývající z tohoto řádu, oznámí tuto skutečnost společně
s doporučením Licenční komisi, která na základě toho rozhode tak, že:
a) licenci odejme a současně může rozhodnout dle ustanovení § 25 odst. 2 tohoto řádu;
b) změní držiteli typ licence a současně může rozhodnout dle ustanovení § 25 odst. 2 tohoto
řádu
c) licenci držiteli ponechá, ale stanoví mu závazné povinnosti, nebo stanoví další nad rámec
těch stanovených rozhodnutím dle ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) tohoto řádu, které je
tento povinen plnit a současně může rozhodnout dle ustanovení § 25 odst. 2 tohoto řádu;
d) licenci držiteli ponechá, bez stanovení závazných povinností, a současně může
rozhodnout dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) tohoto řádu..
2. Pakliže držitel licence neplnil, respektive neplní závazné povinnosti stanovené dle odst. 1 písm. c),
rozhodne Licenční komise dle odst. 1 písm. a) nebo písm. b).
3. Proti rozhodnutí dle odstavce 1 a 2 je přípustné odvolání.
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§25
Odpovědnost v rámci licenčního řízení
1. Členský klub se dopustí porušení tohoto řádu tím, že:
a) ve stanovené lhůtě nesplní povinnost stanovenou licenčním orgánem nebo tímto řádem,
přičemž současně není prominuto zmeškání takové lhůty;
b) nesplní nebo neplné stanovené závazné povinnosti dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. c)
tohoto řádu, přičemž současně nedojde k rozhodnutí dle ustanovení § 24 odst. 2 tohoto
řádu;
c) nesplňuje jednu nebo více podmínek na základě, kterých mu byla licence udělena, nebo
neplní povinnosti vyplývající z tohoto řádu.
2. Za porušení tohoto řádu nebo jiných povinností ve smyslu odstavce 1 může Licenční komise uložit
členskému klubu pořádkovou pokutu až do výše 500.000, - Kč.
3. V případě, že licenční orgán v rámci své činnosti zjistí skutečnosti, které by mohly zakládat
odpovědnost členského klubu za spáchání disciplinárního přečinu podvodu, kterého se klub
dopustí v souvislosti s licenčním řízením, předá podnět k zahájení disciplinárního řízení
Disciplinární komisi SFČR.
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ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§26
Společná a přechodná ustanovení
1. Povinnost nabytí licence STANDARD, tj. její získání v rámci licenčního řízení na základě
rozhodnutí licenčního orgánu, pro účast v druhé nejvyšší futsalové soutěž, nabývá účinnosti dne 1.
1. 2022, tj. členské kluby budou mít povinnost získat licenci STANDARD pro účast v druhé
nejvyšší soutěži až pro soutěžní ročník 2022/2023.
2. Pro soutěžní ročník 2021/2022 jsou kluby, které se chtějí účastnit druhé nejvyšší soutěže povinny
společně s přihláškou do soutěže předložit řídícímu orgánu soutěže v jím stanoveném termínu:
a) dokument ve smyslu ustanovení § 5b tohoto řádu;
b) dokument obsahující jmenování osob dle ustanovení § 5c odst. 1 písm. a) až e) tohoto řádu,
jakož i prokázat skutečnost uvedenou v ustanovení § 5c odst. 4 tohoto řádu;
c) dokumenty dle ustanovení § 5d odst. 1 a 2 tohoto řádu;
d) dokumenty dle ustanovení § 5d odst. 4 nebo 6 tohoto řádu.
3. Ustanovení §4a odst. 1 písm. c) tohoto řádu nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022, tj. splnění této
podmínky bude vyžadováno až v rámci licenčního řízení o udělení licence pro účast v nejvyšší
futsalové soutěži v soutěžním ročníku 2022/2023.

§27
Závěrečná ustanovení
Tento řád byl schválen Výkonným výborem SFČR dne 12. 3. 2021 a nabývá účinnosti dne 15. 3.
2021.
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