STATUT KOMISE PLÁŽOVÉHO FOTBALU SFČR
Článek 1
Postavení a složení Komise plážového fotbalu
1. Komise plážového fotbalu Svazu futsalu České republiky (dále jen „SFČR“ nebo
„Svaz“) je ustavena v souladu s ustanovením článku 17 odst. 3 písm. e) Stanov SFČR
(dále jen „Stanovy“).
2. Statut Komise plážového fotbalu SFČR (dále jen „Statut“) je vydán jako legislativní
základ pro fungování Komise ženského futsalu SFČR (dále jen „Komise“), tj. včetně
vymezení kompetencí a působnosti Komise v rámci Svazu.
3. Komise je složena z předsedy, kterého jmenuje Výkonný výbor, a dalších dvou členů,
které jmenuje Výkonný výbor na návrh předsedy Komise, přičemž VV SFČR není
takovým návrhem vázán.
4. Výkonný výbor SFČR též odvolává předsedu i další členy Komise.
5. Předseda Komise svolává a řídí zasedání Komise.
6. Činnost Komise je přímo řízena VV SFČR, a to prostřednictvím předsedy.
Článek 2
Působnost
1. Povinnosti Komise stanoví VV SFČR. Komise zejména:

a) připravuje soutěžní dokumenty celostátních soutěží plážového fotbalu a ve
spolupráci se SFČR a FAČR řeší případné tresty vyplývající z porušení pravidel
celostátních soutěží;
b) sestavuje termínové listiny mezinárodních a domácích soutěží plážového fotbalu
na začátku každé sezóny;
c) zajišťuje rozvoj plážového fotbalu formou online marketingu, propagace
v médiích a dalších možných prostředků ke zviditelnění;
d) aktualizuje a spravuje oficiální internetové stránky a sociální sítě, tj.:
i. www.beachsoccer.cz,
ii. facebook.com/beachsoccerczech;
iii. www.instagram.com/beachsoccerczech;
iv. twitter.com/BeachsoccerCZ;
v. www.zonerama.com/beachsoccer.
e) komunikuje, oslovuje a spolupracuje s partnery, členy plážového fotbalu,
veřejností a dalšími subjekty, kteří se podílejí na chodu plážového fotbalu, a to
v součinnosti se SFČR a FAČR;

f) zajišťuje a koordinuje organizaci plážové kopané a řídí oficiální soutěž v plážovém
fotbalu ve všech kategoriích v souladu se závěry VV SFČR;
g) sestavuje ve spolupráci s VV SFČR rozpočet na každý kalendářní rok;
h) řídí reprezentaci ČR v součinnosti s FAČR (muži, ženy, juniorské kategorie) a
zajišťuje v součinnosti s FAČR jednotlivé akce vyplývajících z členství ve FIFA
(světové kvalifikace), BSWW (evropské a světové mezinárodní zápasy, turnaje,
evropská liga) a účast reprezentace na akcích v ČR v rámci propagace plážového
fotbalu (přátelská či exhibiční utkání).
Článek 3
Zasedání, hlasování a rozhodování
1. Komise zasedá zpravidla alespoň čtyřikrát za kalendářní rok. V případě potřeby zajištění

řádného chodu plážového fotbalu i častěji.
2. Zasedání Komise se svolává na základě:

a) rozhodnutí jejího předsedy, přičemž toto rozhodnutí musí být členům Komise
doručeno nejpozději 7 dní před termínem stanoveným v rozhodnutí;
b) žádosti nadpoloviční většiny všech jejích členů;
c) žádosti Výkonného výboru.
3. Předseda Komise je povinen svolat zasedání Komise do pěti pracovních dní na základě

žádosti podle odstavce 2 písm. b) nebo c), není-li v žádosti připuštěna lhůta delší.
4. Jednání Komise řídí předseda, místopředseda, popřípadě předsedou, v jeho nepřítomnosti

místopředsedou, pověřený člen Komise (dále jen „předsedající“).
5. Komise je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
6. K přijetí rozhodnutí Komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Komise.

V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
7. Zasedání Komise je možné konat též distanční formou prostřednictvím videokonference

na on-line platformě Microsoft Teams (dále jen „distanční zasedání“), a to tehdy
pakliže tuto formu zasedání zvolí svolatel, který tak může učinit v případě, že:
a)

to navrhne člen Komise a většina členů Komise s tím vysloví souhlas;

b)

z důvodu nouzového stavu a mimořádných opatření, ochrany veřejné bezpečnosti
anebo ochrany zdraví je na území České republiky nebo její části omezen volný
pohyb osob či jinak omezeno shlukování osob na jednom místě;

c)

na základě vnitřního opatření SFČR je ze závažných důvodů omezeno shlukování
osob znemožňující upořádání zasedání prezenční formou;

d)

na základě objektivních skutečností je na území České republiky nebo její části
omezena, znemožněna nebo výrazně ztížena doprava;

e)

na základě objektivních skutečností je jinak ztížena fyzická účast členů Komise na
zasedání.

8. Předseda je oprávněn o konání zasedání distanční formou rozhodnout za předpokladu, že

ho k tomu vedou jiné závažné skutečnosti, případně pokud s tím vysloví souhlas většina
členů Komise.
9. Vzniknou-li při zasedání konaného distanční formou technické obtíže, jsou členové

Komise, případně i jiné osoby které se zasedání účastní, povinni vyvinout veškeré úsilí
potřebné k jejich odstranění. Za tímto účelem jsou kromě jiného povinni v době zasedání
udržovat kontakt se sekretářem spojení formou případného telefonického hovoru a emailové komunikace.
10. Nepodaří-li se obtíže dle předchozího odstavce odstranit ani na základě opakovaných

pokusů, rozhodne Komise v závislosti na okolnostech o dalším postupu.
11. Členové Komise, či jiné osoby, které se mají zasedání účastnit, obdrží e-mailem

hypertextový odkaz na připojení k videokonferenci. Připojit se pak mohou buď
prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, kterou si předem nainstalují do svých zařízení,
nebo prostřednictvím internetového prohlížeče, do nějž budou po kliknutí na odkaz
přesměrováni, aniž by si aplikaci museli instalovat.
12. Osoby účastnící se zasedání jsou povinny zajistit si odpovídající zařízení a software

umožňující jejich připojení k videokonferenci včetně kvalitního přenosu obrazu a zvuku.
Článek 4
Účinnost
1. Zrušuje se Statut Komise plážového fotbalu, který byl schválen Výkonným výborem
SFČR dne 23. 3. 2017 a nabyl účinnosti dne 23. 3. 2017.
2. Tento Statut Komise plážového fotbalu byl schválen Výkonným výborem SFČR dne 23.
5. 2021 a nabývá účinnosti dne 23. 5. 2021.

