Návrh Komise futsalu ke schválení
Valné hromadě SFČR 2. 3. 2019

STANOVY
SVAZU FUTSALU ČESKÉ REPUBLIKY
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Právní forma, vznik, název a sídlo
1. Tyto Stanovy jsou dokumentem spolku ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“):
a) vzniklým pod názvem Svaz futsalu České republiky jako občanské sdružení;
b) následně transformovaným na právní formu spolku podle § 3045 odst. 1 občanského
zákoníku;
c) zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
9554.
2. Název spolku podle odstavce 1 zní: Svaz futsalu České republiky z.s. (dále „Svaz“).
3. Sídlem Svazu je Praha.
Článek 2
Účel a ideové zásady Svazu
1. Účelem Svazu je organizování futsalu, jediné zmenšené formy fotbalu oficiálně uznané
Mezinárodní federací fotbalových asociací – Fédération Internationale de Football Association
(dále „FIFA“), Unií evropských fotbalových asociací – Union of European Football
Associations (dále „UEFA“) a Fotbalovou asociací České republiky (dále „FAČR“). K tomuto
účelu Svaz při sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti zejména:
a) pečuje o komplexní rozvoj a propagaci futsalu v České republice a vytváří pro něj na
všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky;
b) zabezpečuje přípravu a účast futsalové reprezentace České republiky v soutěžích FIFA
a UEFA;
c) podporuje profesionální a zejména amatérský futsal, se zvláštním zaměřením na rozvoj
futsalu mládeže s cílem vést ji k pozitivním občanským postojům a zásadám, ke
zdravému způsobu života, jakož i s cílem zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu,
drogách a jiných návykových látkách.
2. Základními zásadami, na nichž je Svaz vybudován a v souladu s nimiž vyvíjí svou činnost, jsou
zejména:
a) nezávislost na ideologických názorech, náboženských postojích a politických vlivech;
b) nepřípustnost jakékoli diskriminace;
c) odmítání jakékoli rasové, národnostní nebo etnické nenávisti;
d) bezpodmínečné dodržování fair play;
e) zachovávání požadavků olympionismu, principů a norem, jak jsou vymezeny
v Olympijské chartě, Etickém kodexu a dalších dokumentech Mezinárodního
olympijského výboru.
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Článek 3
Předmět činnosti Svazu
1. Hlavní činnost Svazu představuje aktivity, které Svaz vykonává soustavně, svým jménem, na
vlastní účet a odpovědnost, které však nejsou podnikáním.
2. V rámci své hlavní činnosti Svaz zejména:
a) pečuje o sportovní výchovu mládeže a připravuje talentované mladé futsalisty pro
dosažení nejvyšší výkonnosti;
b) zřizuje, organizuje a pořádá futsalové soutěže s tím, že je vlastníkem práv k nim, a
přímo je řídí svými orgány podle pravidel futsalu vydaných FIFA a na základě předpisů,
které sám vydává;
c) organizuje a řídí přípravu a činnost sportovních odborníků, zejména z řad svých členů,
a to především organizováním školení a dalšího vzdělávání;
d) pořádá mezinárodní a mezistátní utkání a dbá o jejich všestranné zabezpečení;
e) vydává vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje futsalu a další tiskoviny pro
potřeby soutěží;
f) zabezpečuje propagaci futsalu v médiích, vyhlašuje ankety v souvislosti s futsalovými
soutěžemi a činností reprezentačních družstev a jednotlivců;
g) zajišťuje svým členům sportovně lékařskou informovanost a usiluje o to, aby futsal byl
čestný a nebyly používány látky nebo metody, které nepříznivě ovlivňují přirozený
sportovní výkon;
h) koordinuje spolupráci a podporuje jednotu mezi jednotlivými svými členy a podílí se
na řešení sporů mezi nimi;
i) zabývá se dalšími otázkami týkajícími se futsalu a jeho rozvoje na území ČR.
3. Svaz může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, avšak pouze za účelem podpory své hlavní činnosti nebo hospodárného
využití majetku Svazu.
4. Podle potřeby Svaz též může zřizovat nadace a nadační fondy, případně jiné instituce nebo
právnické osoby, a to za účelem podpory své hlavní činnosti.
Článek 4
Externí vztahy
1. Svaz je zvláštním členem FAČR, která je členem FIFA a UEFA. Na tomto základě Svaz ve
vztahu k FIFA a UEFA:
a) plně respektuje jejich předpisy, které jsou závazné pro Svaz, a zajišťuje jejich
respektování svými členy cestou vydávání svých vnitřních předpisů;
b) vystupuje v zájmu českého futsalu.
2. Svaz prosazuje a chrání cíle své činnosti vůči orgánům veřejné moci, politickým a jiným
orgánům, jakož i organizacím a institucím v České republice i v zahraničí a dbá přitom
všestranného prospěchu Svazu a jeho členů.
3. Prostřednictvím svého členství ve FAČR podle odstavce 1 je Svaz sdružen v České unii sportu
a spolupracuje s Českým olympijským výborem a jeho prostřednictvím a prostřednictvím FIFA
i s Mezinárodním olympijským výborem v oblasti futsalu.
4. V rámci své činnosti Svaz navazuje a udržuje takovou spolupráci s orgány, organizacemi a
institucemi podle odstavce 2 a 3, která směřuje zejména k podpoře a propagaci futsalu. Svou
spolupráci Svaz rozvíjí především s FAČR.
5. Svaz umožňuje činnost osob, jejichž cílem je uplatňovat zájmy jeho členů.
Článek 5
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Interní vztahy
1. Svaz má své pobočné spolky, vůči nimž má postavení hlavního spolku s tím, že:
a) úplný seznam pobočných spolků Svazu tvoří přílohu č. 1 těchto Stanov;
b) nový pobočný spolek Svazu může být založen pouze rozhodnutím Valné hromady
Svazu (dále „Valná hromada“) s tím, že součástí takového rozhodnutí je i odpovídající
doplnění Stanov v příloze č. 1;
c) jakýkoli existující pobočný spolek může být přeměněn nebo zrušen rozhodnutím Valné
hromady, jehož součástí je i případná odpovídající změna Stanov v příloze č. 1.
2. Práva a povinnosti pobočných spolků, jakož i rozsah, v jakém je pobočné spolky mohou
nabývat, se stanovuje tak, že:
a) futsalový svaz oblasti zabezpečuje v souladu se svým předmětem činnosti plnění úkolů
Svazu v souladu se svou působností pro území těch krajů ČR, pro které je zřízen, a je
oprávněn v tomto rámci nabývat práva a povinnosti v plném rozsahu; platí, že:
aa) futsalový svaz oblasti A je zřízen pro území hlavního města Prahy,
Středočeského kraje, Ústeckého kraje a Libereckého kraje,
bb) futsalový svaz oblasti B je zřízen pro území Jihočeského kraje a kraje Vysočina,
cc) futsalový svaz oblasti C je zřízen pro území Plzeňského kraje a Karlovarského
kraje,
dd) futsalový svaz oblasti D je zřízen pro území Královehradeckého kraje a
Pardubického kraje,
ee) futsalový svaz oblasti E je zřízen pro území kraje Jihomoravského kraje a
Zlínského kraje,
ff) futsalový svaz oblasti F je zřízen pro území Olomouckého kraje a
Moravskoslezského kraje;
b) každý krajský svaz futsalu zabezpečuje v souladu se svým předmětem činnosti plnění
úkolů Svazu v souladu se svou působností pro území toho kraje ČR, pro který je zřízen,
a je oprávněn v tomto rámci nabývat práva a povinnosti v plném rozsahu;
c) Pražský svaz futsalu zabezpečuje v souladu se svým předmětem činnosti plnění úkolů
Svazu v souladu se svou působností pro území hl. města Prahy, včetně území jeho
jednotlivých městských částí a je oprávněn v tomto rámci nabývat práva a povinnosti
v plném rozsahu;
d) každý okresní svaz futsalu zabezpečuje v souladu se svým předmětem činnosti plnění
úkolů Svazu v souladu se svou působností pro území toho okresu ČR, pro který je
zřízen, a je oprávněn v tomto rámci nabývat práva a povinnosti v plném rozsahu.
3. V zájmu řádného plnění úkolů pobočných spolků zmocňuje Svaz těmito Stanovami a na jejich
základě též některými dalšími předpisy vydanými ve smyslu jejich článku 6 odst. 2 některé
orgány svých pobočných spolků, aby v mezích své místní působnosti a v rozsahu vymezeném
těmito dalšími předpisy vykonávaly řídící, organizační, zabezpečující, revizní, kontrolní a
související činnosti, jakož i rozhodovaly v záležitostech jejích členů, a to bez ohledu na jejich
členství v pobočných spolcích; orgány pobočných spolků při činnostech v těchto záležitostech
se považují za orgány Svazu.
4. Pobočné spolky jsou povinny mít ve svých stanovách přijatou povinnost dodržovat Stanovy
Svazu, včetně jejich změn a doplňků, a Svaz je oprávněn, v rámci své pravomoci zakládat,
přeměňovat a zrušovat své pobočné spolky, splnění této povinnosti zabezpečovat. Na stejném
základě je Svaz oprávněn zpracovat vzorové stanovy svých pobočných spolků a požadovat, aby
jejich text byl ve stanovách pobočných spolků plně respektován, nedohodne-li se Svaz
s pobočným spolkem v konkrétním případě jinak.
5. Ode dne zápisu každého pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí Svaz za dluhy tohoto
pobočného spolku vůči všem jeho věřitelům dohromady vždy pouze v rozsahu do 5.000,- Kč
za každé jednotlivé účetní období.
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6. Členský klub Svazu jakožto člen se zvláštními právy a povinnostmi podle článku 9 odst. 2 písm.
b) těchto Stanov (dále „členský klub“) se může účastnit soutěží organizovaných na území pouze
toho okresního svazu futsalu a krajského svazu futsalu, popřípadě Pražského svazu futsalu, a
futsalového svazu oblasti v rámci jejichž územní působnosti podle odstavce 2 má své sídlo. Ve
výjimečných odůvodněných případech se členský klub může účastnit soutěží organizovaných
na území jiného okresního svazu futsalu, krajského svazu futsalu, popřípadě Pražského svazu
futsalu, a futsalového svazu oblasti, v těchto případech však musí být udělen:
a) předchozí písemný souhlas okresního svazu futsalu, krajského svazu futsalu, případně
Pražského svazu futsalu, a futsalového svazu oblasti, v němž má členský klub své sídlo;
b) předchozí písemný souhlas okresního svazu futsalu, krajského svazu futsalu, Pražského
svazu futsalu, nebo futsalového svazu oblasti, který organizuje soutěž, jíž se má členský
klub nově zúčastňovat;
c) písemný souhlas Výkonného výboru Svazu (dále „Výkonný výbor“).
7. Vztahy Svazu a jeho členů jsou určovány statusem členství, jakož i právy a povinnostmi, které
jsou s ním spojeny.
8. Neurčují-li tyto Stanovy nebo předpis na jejich základě vydaný něco jiného, komunikuje Svaz
se svými pobočnými spolky, jakož i se svými členy prostřednictvím internetového portálu
Svazu, na němž Svaz uveřejňuje zejména důležité informace, které se týkají Svazu, jeho
pobočných spolků a jeho členů (dále „Portál“); Výkonný výbor je oprávněn na základě zvláštní
smlouvy pověřit zabezpečením chodu Portálu FAČR.
9. Portál tvoří součást elektronického informačního systému Svazu, který je souborem dat,
technologických prostředků a metod zabezpečujících sběr, přenos, zpracování a uchovávání
informací, jakož i kopií některých dokumentů pro potřeby Svazu, jeho pobočných spolků a
jeho členů a který dále tvoří zejména:
a) centrální evidence členství Svazu (dále „centrální evidence členství“);
b) evidence pobočných spolků Svazu;
c) ostatní evidence týkající se struktury a činností Svazu a jeho pobočných spolků;
d) takové mobilní aplikace, které Svaz vytvořil nebo vytvoří a které určí jako součást svého
elektronického informačního systému.
Článek 6
Normativní základy Svazu
1. Základním vnitřním předpisem Svazu jsou jeho Stanovy.
2. Na základě svých Stanov Svaz vydává další vnitřní předpisy, které mohou upravovat především:
a) registraci a evidenci členů Svazu;
b) přestupy hráčů;
c) organizaci a řízení futsalových soutěží, které jsou organizovány Svazem a jeho
pobočnými spolky;
d) herní pravidla, jimiž se musí řídit futsalové zápasy (zejména Pravidla futsalu);
e) následky porušení závazných norem jednotlivými členy Svazu a procesní pravidla, která
se jich týkají;
f) pravidla postupu řízení před Komisí vnitřního auditu a Odvolací komisí Svazu, jakož i
pravidla řešení některých sporů mezi členy Svazu;
g) zvláštní pravidla pouze pro trenéry (Řád trenérů);
h) zvláštní pravidla pouze pro rozhodčí a delegáty (Řád rozhodčích a delegátů);
i) zvláštní pravidla pro činnost Svazu, hráčů, členských klubů a zprostředkovatelů hráčů
a členských klubů (Zprostředkovatelský řád);
j) nakládání s majetkem Svazu a jeho pobočných spolků.
3. Předpisy ve smyslu odstavce 2 musí být v souladu se Stanovami Svazu, jakož i v souladu mezi
sebou navzájem.

4

Návrh Komise futsalu ke schválení
Valné hromadě SFČR 2. 3. 2019
4. Stanovy a jiné předpisy futsalových svazů, jakož i případné obdobné předpisy členů Svazu,
musejí být v souladu se Stanovami Svazu a předpisy ve smyslu odstavce 2.
5. Stanovy Svazu a ostatní předpisy ve smyslu odstavce 2 a odstavce 4 musí být v souladu
s příslušnými:
a) právními normami platnými na území ČR, včetně norem EU;
b) předpisy FIFA a UEFA, s výjimkou případů jejich rozporu s normami podle písmena
a).
6. Stanovy Svazu a ostatní předpisy ve smyslu odstavce 2 nabývají účinnosti dnem, který je v nich
uveden, nejdříve však okamžikem, kdy jsou uveřejněny na Portálu; den tohoto jejich uveřejnění
je též dnem jejich účinnosti, vždy pokud v nich den jejich účinnosti není výslovně uveden.
7. Otázky souladu předpisů a jiných norem stanoveného v odstavcích 3 až 5 posuzuje Odvolací
komise Svazu (dále „Odvolací komise“).
Článek 7
Majetek Svazu a hospodaření s ním
1. Majetkem Svazu mohou být věci hmotné i nehmotné, pokud mohou:
a) jakkoli (přímo i nepřímo) sloužit k naplnění účelů Svazu;
b) sloužit k nabytí věcí podle písmena a).
2. Zdroje pro pořízení majetku Svazu jsou zejména příjmy z:
a) vlastní sportovní činnosti;
b) členských příspěvků;
c) příspěvků a dotací od FIFA a UEFA vyplácených prostřednictvím FAČR;
d) vedlejší hospodářské činnosti Svazu;
e) zisku obchodních korporací a dalších právnických osob, v nichž má Svaz případně
účast;
f) příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů;
g) darů.
3. Členové voleného orgánu, jakož i další osoby oprávněné nakládat s majetkem Svazu jsou
povinny postupovat:
a) s nezbytnou loajalitou vůči Svazu,
b) s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ VE SVAZU

Díl 1
Úvodní ustanovení
Článek 8
Základní ustanovení o členství ve Svazu
1. Členství ve Svazu je vyjádřením podpory a ztotožnění se člena Svazu s účelem, ideovými
zásadami a pravidly fungování Svazu.
2. Svým členstvím ve Svazu jeho člen projevuje svou bezpodmínečnou vůli podřídit se:
a) těmto Stanovám, jež se stávají závaznou smlouvou mezi ním a Svazem, jakož i všem
dalším předpisům Svazu na jejich základě vydaným;
b) příslušným předpisům FIFA a UEFA;
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c) rozhodnutím orgánů Svazu, která jsou vydána v souladu s předpisy podle písmen a) a
b);
d) rozhodnutím vydaným v rozhodčím řízení konaném v souladu s těmito Stanovami a
příslušným vnitřním předpisem podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov.
3. Ustanovení odstavce 2 platí pro člena Svazu v míře, v jaké:
a) se na něj předpisy a rozhodnutí vztahují;
b) je zajištěn soulad předpisů ve smyslu článku 6 odst. 3 až 5 těchto Stanov.
4. Pro členství ve Svazu je charakteristické, že:
a) na jeho vznik není právní nárok;
b) je dobrovolné a každý člen Svazu má právo je v souladu s těmito Stanovami a ostatními
předpisy Svazu kdykoli ukončit;
c) představuje výlučný členský vztah mezi Svazem a členem, nevyplývá-li ze zákona nebo
z těchto Stanov něco jiného.
Článek 9
Členové Svazu
1. Členy Svazu mohou být:
a) fyzické osoby;
b) právnické osoby.
2. Člen Svazu může mít vůči Svazu:
a) pouze základní práva a povinnosti členů Svazu;
b) navíc též zvláštní práva a povinnosti členů Svazu.
3. Zvláštní práva a povinnosti podle odstavce 2 písm. b) lze mít pouze v souladu s těmito
Stanovami.
4. Fyzická osoba může mít zvláštní práva a povinnosti jako:
a) hráč;
b) trenér;
c) rozhodčí;
d) delegát;
e) lékař nebo jiný zdravotník členského klubu;
f) hráč reprezentace ČR;
g) člen realizačního týmu reprezentace ČR anebo
h) registrovaný zprostředkovatel.
5. Fyzická osoba může mít zvláštní práva a povinnosti z titulu více funkcí podle odstavce 4 a může
být i členem orgánů Svazu volených Valnou hromadou (dále „volené orgány Svazu“),
nevyplývá-li z těchto Stanov, popřípadě z předpisu na jejich základě vydaného něco jiného.
6. Z právnických osob mají zvláštní práva a povinnosti pouze členské kluby a registrovaní
zprostředkovatelé, kteří nejsou fyzickými osobami ani členskými kluby.

Díl 2
Vznik a zánik členství
a zvláštních práv a povinností člena Svazu
Článek 10
Vznik členství ve Svazu
1. Členství ve Svazu vzniká registrací, nevyplývá-li z těchto Stanov něco jiného.
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2. Fyzická osoba se registruje jako člen Svazu na základě zaplacení předepsaného členského
příspěvku, a v případě první registrace též předepsaného registračního poplatku, a vlastní
žádosti, a to:
a) vlastním postupem, anebo
b) prostřednictvím členského klubu.
3. Při registraci vlastním postupem je člen Svazu registrován bez vazby k členskému klubu (dále
„volný člen“), při registraci prostřednictvím členského klubu je člen Svazu registrován ve vazbě
k členskému klubu (dále „vázaný člen“), a to k tomu, jehož prostřednictvím došlo k registraci.
Tím není dotčena možnost:
a) volného člena dát pokyn ke změně své registrace na vázaného člena, a to k členskému
klubu, který označí;
b) vázaného člena dát pokyn ke změně své registrace na vázaného člena k jinému
členskému klubu, který označí;
c) vázaného člena dát pokyn ke změně své registrace na volného člena.
4. Členství fyzické osoby ve Svazu vzniká okamžikem, kdy se v centrální evidenci členství
automaticky spáruje zaevidovaná žádost o registraci a variabilní symbol platby členského
příspěvku.
5. Pro podání pokynu podle odstavce 3 písm. a) a b) platí odstavec 2 písm. b), pro podání pokynu
podle odstavce 3 písm. c) platí odstavec 2 písm. a), s tím, že ke změně registrace dojde vždy
okamžikem, kdy je pokyn vložen do centrální evidence členství.
6. Registrace jako volného nebo vázaného člena není závislá na zvláštních právech a
povinnostech, jež člen případně má ve vztahu k členskému klubu.
7. Fyzická osoba, která není v plném rozsahu svéprávná, se může registrovat pouze:
a) se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě opatrovníka;
b) prostřednictvím členského klubu.
8. Právnická osoba se registruje jako člen Svazu na základě vlastní žádosti podané formou jí
podepsané listiny a kladného rozhodnutí Výkonného výboru o této žádosti, s tím, že její členství
vzniká okamžikem nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí.
9. Žádosti podle odstavce 2 ani 8 nemusí být vyhověno, zejména:
a) v případech, kdy žádost nesplňuje předepsané náležitosti nebo kdy je jinak nesprávně
podána anebo kdy v případě žádosti fyzické osoby není včas uhrazen členský
příspěvek;
b) bylo-li by vyhovění žádosti v rozporu se zájmy Svazu.
10. Na základě registrace podle tohoto článku je členu Svazu přiděleno vždy jeho identifikační číslo.
11. Podrobnosti registrace členů Svazu, jakož i jejích případných změn, upravují příslušné vnitřní
předpisy podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov.
Článek 11
Vznik zvláštních práv a povinností člena Svazu
1. Fyzická osoba nabývá zvláštních práv a povinností hráče na základě vlastní žádosti, která je
podána s využitím Portálu prostřednictvím členského klubu; status hráče vzniká okamžikem,
kdy je přijetí žádosti vloženo do centrální evidence členství.
2. Fyzická osoba nabývá zvláštních práv a povinností trenéra na základě získání trenérské licence
v souladu s Řádem trenérů s tím, že tento její zvláštní status vzniká okamžikem, kdy je získání
trenérské licence vloženo do centrální evidence členství.
3. Fyzická osoba nabývá zvláštních práv a povinností rozhodčího na základě získání licence
rozhodčího v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů s tím, že tento její zvláštní status vzniká
okamžikem, kdy je získání licence rozhodčího vloženo do centrální evidence členství.
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4. Fyzická osoba nabývá zvláštních práv a povinností delegáta na základě získání licence delegáta
v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů s tím, že tento její zvláštní status vzniká okamžikem,
kdy je získání licence delegáta vloženo do centrální evidence členství.
5. Fyzická osoba nabývá zvláštních práv a povinností lékaře nebo jiného zdravotníka členského
klubu na základě vlastní žádosti podané formou jí podepsané listiny s tím, že tento její zvláštní
status vzniká okamžikem, kdy je přijetí žádosti vloženo do centrální evidence členství.
6. Fyzická osoba nabývá zvláštních práv a povinností hráče reprezentace ČR nebo člena
realizačního týmu reprezentace ČR vznikem účinnosti zvláštní smlouvy uzavřené se Svazem
nebo s osobou jí pověřenou o účasti v reprezentaci.
7. Fyzická osoba nabývá zvláštních práv a povinností registrovaného zprostředkovatele na základě
získání licence registrovaného zprostředkovatele v souladu se Zprostředkovatelským řádem
s tím, že tento její zvláštní status vzniká okamžikem, kdy je získání licence registrovaného
zprostředkovatele vloženo do centrální evidence členství.
8. Fyzická osoba, která není v plném rozsahu svéprávná, může podat žádost podle odstavce 1 jen
se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě opatrovníka; totéž platí o právním jednání
směřujícím k získání licence rozhodčího a o uzavření zvláštní smlouvy s hráčem reprezentace
ČR. V ostatních případech může status člena Svazu se zvláštními právy a povinnostmi nabývat
pouze fyzická osoba plně svéprávná.
9. Právnická osoba nabývá zvláštních práv a povinností členského klubu na základě vlastní
žádosti, kterou lze v případě dosavadního nečlena Svazu podat spolu se žádostí podle článku
10 odst. 8 těchto Stanov, s tím, že status členského klubu nabývá kladným rozhodnutím
Výkonného výboru o této žádosti. Na nabytí zvláštních práv a povinností registrovaného
zprostředkovatele právnickou osobou a na vznik tohoto jejího zvláštního statusu se vztahuje
odstavec 8.
10. Žádosti podle odstavce 1 ani 5 nemusí být vyhověno, zejména:
a) v případech, kdy žádost nesplňuje předepsané náležitosti nebo kdy je jinak nesprávně
podána;
b) bylo-li by vyhovění žádosti v rozporu se zájmy Svazu;
c) pokud je žádost podle odstavce 1 podána před 30. 6. kalendářního roku, který
bezprostředně následuje po kalendářním roce, ve kterém nebyla fyzická osoba členem
Svazu, ledaže se žádostí vysloví souhlas členský klub, k němuž měl hráč zvláštní práva
a povinnosti naposledy před jejich zánikem; do lhůty jednoho roku se nezapočítává
doba, po kterou fyzická osoba není členem Svazu nebo po kterou nemá zvláštní práva
a povinnosti hráče proto, že byla jako hráč registrována zahraniční asociací organizující
futsalové soutěže sdruženou ve FIFA.
11. Podrobnosti nabývání zvláštních práv a povinností členů Svazu, jakož i jejich případných změn,
upravují příslušné vnitřní předpisy podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov.
Článek 12
Zánik členství ve Svazu
1. Členství člena Svazu zaniká na základě oznámení tohoto člena o tom, že dobrovolně ukončuje
své členství ve Svazu.
2. Člen Svazu podává své oznámení o ukončení svého členství pouze vlastním postupem, a to
formou jím podepsané listiny.
3. Členství fyzické i právnické osoby ve Svazu zaniká při postupu podle odstavce 2 okamžikem,
kdy je oznámení o ukončení členství vloženo do centrální evidence členství.
4. Fyzická osoba, která není v plném rozsahu svéprávná, může podat oznámení podle odstavce 2
jen se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě opatrovníka.
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5. Členství fyzické i právnické osoby, které vzniklo vznikem členství v pobočném spolku, zaniká
též zánikem tohoto členství v pobočném spolku.
6. Členství fyzické osoby ve Svazu zaniká též:
a) z důvodu neuhrazení ročního členského příspěvku, a to okamžikem, kdy se v centrální
evidenci členství automaticky uloží informace o tom, že členský příspěvek nebyl
zaplacen ani v dodatečné lhůtě 14 dnů od prvního dne prodlení, ačkoli byl člen Svazu
na možnost zániku svého členství upozorněn ve výzvě, která obsahuje dodatečnou
lhůtu pro zaplacení a která je v den prodlení uvedena na úřední desce umístěné na
Portálu (dále „Úřední deska“);
b) na základě rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena z důvodu zvlášť hrubého
nebo opakovaného porušení základních nebo i zvláštních členských povinností, a to
okamžikem, kdy rozhodnutí o vyloučení nabude právní moci;
c) na základě pravomocného rozhodnutí Etické komise o uložení sankce vyloučení ze
Svazu;
d) její smrtí.
7. Rozhodnutí podle odstavce 6 písm. b) nabývá v případě, že se týká člena kteréhokoli z volených
orgánů, právní moci pouze tehdy, je-li potvrzeno rozhodnutím nejbližší Valné hromady, a to
okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí Valné hromady; pro účely tohoto odstavce se za volený
orgán Svazu považuje též a předseda Sboru rozhodců.
8. Členství právnické osoby ve Svazu zaniká též:
a) na základě rozhodnutí Výkonného výboru o jejím vyloučení jakožto člena Svazu z
důvodu zvlášť hrubého nebo opakovaného porušení základních nebo i zvláštních
členských povinností, a to okamžikem, kdy rozhodnutí o vyloučení nabude právní
moci;
b) na základě rozhodnutí Výkonného výboru o jejím vyloučení jakožto člena Svazu
z důvodu pravomocného soudního rozhodnutí, kterým byla odsouzena pro trestný čin,
nebo pravomocného rozhodnutí insolvenčního soudu o jejím úpadku, a to vždy
okamžikem, kdy toto rozhodnutí Výkonného výboru nabude právní moci;
c) jejím právním zánikem.
9. Zánikem členství ve Svazu nezanikají dluhy, které členu Svazu vznikly před zánikem jeho
členství v něm; zánikem členství podle odstavce 8 písm. c) též nezanikají práva a povinnosti,
pokud přejdou v souladu s těmito Stanovami na právního nástupce zanikajícího člena Svazu.
10. Podrobnosti zániku členství ve Svazu upravují příslušné vnitřní předpisy podle článku 6 odst.
2 těchto Stanov.
Článek 13
Zánik zvláštních práv a povinností člena Svazu
1. Zvláštní práva a povinnosti člena Svazu zanikají kromě případů zániku jeho členství ve Svazu
pouze v případech stanovených v těchto Stanovách.
2. Nevyplývá-li z tohoto článku něco jiného, zanikají zvláštní práva a povinnosti člena Svazu na
základě jeho oznámení o vzdání se zvláštního statusu získaného nabytím těchto práv a
povinností. Není-li toto oznámení současně oznámením o dobrovolném ukončení členství
ve Svazu, zůstává toto členství nedotčeno.
3. Člen Svazu podává své oznámení podle odstavce 2 pouze vlastním postupem, a to formou jím
podepsané listiny.
4. Zvláštní práva a povinnosti fyzické i právnické osoby ve Svazu zanikají při postupu podle
odstavce 3 okamžikem, kdy je oznámení vloženo do centrální evidence členství.
5. Fyzická osoba, která není v plném rozsahu svéprávná, může podat oznámení podle odstavce 2
jen se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě opatrovníka.
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6. Zvláštní práva a povinnosti člena Svazu zanikají též zánikem jeho členství ve Svazu, a to
okamžikem zániku tohoto členství; ustanovení článku 12 odst. 9 věty za středníkem těchto
Stanov tím není dotčeno.
7. Zvláštní práva a povinnosti hráče zanikají též:
a) na základě postupu členského klubu, v němž hráč v souladu s centrální evidencí
členství jako hráč působí, aniž působí v jiném členském klubu na základě hostování, a
který dá pokyn ke zrušení zvláštního statusu hráče, s tím, že zvláštní práva a povinnosti
hráče zanikají okamžikem, kdy je pokyn vložen do centrální evidence členství;
b) na základě přestupu hráče do zahraničního futsalového klubu s tím, že zvláštní práva
a povinnosti hráče zanikají okamžikem, kdy je hráč registrován jako hráč zahraniční
asociací organizující futsalové soutěže sdruženou ve FIFA;
c) přechodně jako trest zákazu závodní činnosti uložený v disciplinárním řízení s tím, že
zvláštní práva a povinnosti hráče zanikají právní mocí rozhodnutí o uložení tohoto
trestu.
8. Zvláštní práva a povinnosti trenéra zanikají též:
a) v důsledku zániku trenérské licence z toho důvodu, že nebyla prodloužena ani
nahrazena jinou trenérskou licencí, s tím, že zvláštní práva a povinnosti trenéra zanikají
uplynutím posledního dne doby účinnosti neprodloužené a nenahrazené trenérské
licence;
b) přechodně jako trest zákazu výkonu funkce uložený v disciplinárním řízení s tím, že
zvláštní práva a povinnosti trenéra zanikají právní mocí rozhodnutí o uložení tohoto
trestu.
9. Zvláštní práva a povinnosti rozhodčího zanikají též:
a) v důsledku zániku licence rozhodčího z toho důvodu, že nebyla obnovena ani
nahrazena jinou licencí rozhodčího, s tím, že zvláštní práva a povinnosti rozhodčího
zanikají uplynutím posledního dne doby účinnosti neobnovené a nenahrazené licence
rozhodčího;
b) přechodně jako trest zákazu výkonu funkce uložený v disciplinárním řízení s tím, že
zvláštní práva a povinnosti rozhodčího zanikají právní mocí rozhodnutí o uložení
tohoto trestu.
10. Zvláštní práva a povinnosti delegáta zanikají též:
a) v důsledku zániku licence delegáta z toho důvodu, že nebyla obnovena ani nahrazena
jinou licencí delegáta, s tím, že zvláštní práva a povinnosti delegáta zanikají uplynutím
posledního dne doby účinnosti neobnovené a nenahrazené licence delegáta;
b) přechodně jako trest zákazu výkonu funkce uložený v disciplinárním řízení s tím, že
zvláštní práva a povinnosti delegáta zanikají právní mocí rozhodnutí o uložení tohoto
trestu.
11. Zvláštní práva a povinnosti lékaře nebo jiného zdravotníka zanikají též přechodně jako trest
zákazu výkonu funkce uložený v disciplinárním řízení s tím, že zvláštní práva a povinnosti
zanikají právní mocí rozhodnutí o uložení tohoto trestu.
12. Zvláštní práva a povinnosti hráče reprezentace ČR a člena realizačního týmu reprezentace ČR
zanikají:
a) zánikem účinnosti smlouvy, na jejímž základě vznikly;
b) přechodně jako trest vyloučení z reprezentace uložený v disciplinárním řízení s tím, že
zvláštní práva a povinnosti zanikají právní mocí rozhodnutí o uložení tohoto trestu.
13. Zvláštní práva a povinnosti členského klubu zanikají též rozhodnutím, které přijme Výkonný
výbor z toho důvodu, že členský klub nemá po dobu přinejmenším dvou po sobě jdoucích
kompletních soutěžních ročníků žádné své družstvo v žádné ze soutěží organizovaných
Svazem nebo jeho pobočným spolkem, s tím, že tato zvláštní práva a povinnosti zanikají právní
mocí tohoto rozhodnutí.
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14. Ve všech případech zániku zvláštních práv a povinností členského klubu, včetně případů tohoto
zániku v důsledku zániku členství ve Svazu, končí působení všech družstev tohoto klubu dnem
zániku zvláštních práv a povinností členského klubu, ledaže členský klub odhlásí družstva ze
soutěží dříve.
15. Zvláštní práva a povinnosti registrovaného zprostředkovatele zanikají též:
a) jeho zvolením do některého z volených orgánů Svazu nebo vznikem jeho zvláštních
práv a povinností členského klubu;
b) přechodně jako trest zákazu výkonu funkce uložený v disciplinárním řízení s tím, že
zvláštní práva a povinnosti registrovaného zprostředkovatele zanikají právní mocí
rozhodnutí o uložení tohoto trestu;
c) zánikem jeho bezúhonnosti;
d) pravomocným rozhodnutím soudu o omezení svéprávnosti registrovaného
zprostředkovatele;
e) zánikem zvláštních práv a povinností posledního registrovaného zprostředkovatele,
který je jako fyzická osoba oprávněn zastupovat právnickou osobu, jež je
registrovaným zprostředkovatelem;
f) zánikem zástupčího oprávnění posledního registrovaného zprostředkovatele, který byl
jako fyzická osoba oprávněn zastupovat právnickou osobu, jež je registrovaným
zprostředkovatelem.
16. Podrobnosti zániku zvláštních práv a povinností členů Svazu upravují příslušné vnitřní předpisy
podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov.

Díl 3
Práva a povinnosti členů Svazu
Článek 14
Obecná ustanovení
1. Práva a povinnosti člena Svazu jsou vázány na jeho osobu a nelze je převádět na jinou osobu.
Na právního nástupce člena Svazu přecházejí, pouze pokud je též členem Svazu a pokud tak
určují tyto Stanovy nebo předpis na jejich základě vydaný.
2. Z ustanovení odstavce 1 první věty je Výkonný výbor oprávněn udělit výjimku v případech,
které stanoví příslušný vnitřní předpis podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov.
3. Práva a povinnosti člena Svazu vznikají:
a) v případě osob stávajících se členy Svazu vznikem jejich členství ve Svazu;
b) v případě všech členů Svazu způsoby upravenými v těchto Stanovách, včetně jejich
případných změn a doplňků, a v předpisech Svazu na jejich základě vydaných, včetně
jejich případných změn a doplňků.
4. Povinnosti člena Svazu mohou vzniknout též na základě rozhodnutí vydaných příslušnými
orgány Svazu v souladu s těmito Stanovami a předpisy Svazu na jejich základě vydanými, a to
zejména ve formě povinností strpět sankce uložené za disciplinární přečiny a sankce uložené
Etickou komisí. To platí též o rozhodnutích orgánů pobočných spolků Svazu, které se ve
smyslu článku 17 odst. 5 těchto Stanov považují za orgány Svazu.
5. Sankcemi podle odstavce 4 mohou být:
a) pro fyzické i právnické osoby:
aa) důtka,
bb) peněžitá pokuta,
cc) vyloučení ze Svazu,
dd) zákaz závodní činnosti,
ee) zákaz výkonu funkce;
b) pouze pro fyzické osoby:
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aa) vyloučení z reprezentace a zákaz mezinárodních styků,
bb) zákaz výkonu jiné činnosti,
cc) zákaz vstupu do haly nebo areálu hřiště,
dd) zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností Svazu,
ee) futsalově prospěšná činnost,
c) pouze pro právnické osoby:
aa) vrácení dotace,
bb) zákaz přijímání dotací,
cc) zákaz přestupů a hostování,
dd) odehrání utkání bez přítomnosti diváků,
ee) uzavření haly nebo areálu hřiště,
ff) kontumace utkání,
gg) odebrání soutěžních bodů,
hh) vyloučení družstva ze soutěže.
6. Nestanoví-li příslušný vnitřní předpis podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov něco jiného, lze za
jeden disciplinární přečin uložit i více sankcí podle odstavců 4 a 5.
Článek 15
Základní práva a povinnosti členů Svazu
1. Každý člen Svazu má zejména právo:
a) zúčastňovat se všech aktivit spojených s činností Svazu, nejsou-li vyhrazeny pouze
členům se zvláštními právy a povinnostmi;
b) obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi, podněty a návrhy na orgány Svazu a
požadovat písemnou odpověď nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy příslušný orgán
mohl připomínku, žádost nebo podnět projednat;
c) dovolávat se svých práv člena Svazu u příslušných orgánů Svazu;
d) být přítomen osobně či v zastoupení na jednáních orgánů Svazu projednávajících jeho
členskou záležitost a předkládat zde své návrhy a vyjádření;
e) požadovat, aby orgány Svazu postupovaly v případech podle písmen c) a d) řádně a
bez průtahů;
f) obrátit se, po vyčerpání všech prostředků, které vyplývají z těchto Stanov a předpisů
na jejich základě vydaných, na soud, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu
Svazu pro jeho rozpor se zákonem nebo s těmito Stanovami; každý člen Svazu má též
právo domáhat se přezkumu rozhodnutí orgánu Svazu u Rozhodčího soudu pro sport
se sídlem v Lausanne, tak jak je stanoveno v předpisech FIFA a UEFA;
g) využívat jiné výhody, které Svaz poskytuje svým členům.
2. Každý člen Svazu, který je fyzickou osobou, má též zejména právo:
a) být volen do volených orgánů Svazu;
b) zúčastňovat se, je-li vázaným členem, přímo nebo prostřednictvím delegovaných
zástupců členského klubu, k němuž je vázán, zasedání Valné hromady podle podmínek
těchto Stanov, na těchto zasedáních vystupovat, hlasovat a volit členy orgánů Svazu.
3. Každý člen Svazu má zejména povinnost:
a) dodržovat tyto Stanovy, všechny další předpisy Svazu na jejich základě vydané, jakož i
předpisy a rozhodnutí FIFA a UEFA, a to v míře, v jaké se na něj vztahují;
b) oznamovat Svazu neprodleně všechny změny v údajích, které o něm Svaz
shromažďuje v centrální evidenci členství, a to způsobem vyplývajícím z příslušného
vnitřního předpisu podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov;
c) strpět, aby mu byla rozhodnutí orgánů Svazu, která se jej týkají, jakož i další oznámení
ze strany Svazu doručována prostřednictvím Portálu;
d) podrobit se rozhodnutím orgánů Svazu, které jsou vydány v souladu s předpisy podle
písmena a) a které se jej týkají;
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e) dovolávat se svých práv člena Svazu nejprve u příslušných orgánů Svazu a teprve poté
je případně uplatňovat v souladu s odstavcem 1 písm. f);
f) vyvarovat se v souvislosti s futsalem jakéhokoli jednání majícího podobu jakéhokoli
nesportovního chování, tělesného napadení, úplatkářství, narušení regulérnosti
futsalové soutěže, umožnění užití dopingové látky, podvodu spáchaného v souvislosti
se členstvím ve Svazu, veřejného hanobení, diskriminace, ponížení, znevážení jména
futsalu, maření činnosti orgánu svazu nebo jeho výkonu, narušení integrity futsalové
soutěže či futsalového utkání, jiného nesportovního chování fanouška, náboženské,
ideologické či politické propagandy, neoznámení závažného disciplinárního přečinu
nebo dalších přečinů stanovených dalšími předpisy Svazu vydanými na základě těchto
Stanov;
g) dodržovat zásady boje proti dopingu a loajality ke Svazu;
h) chránit a podporovat dobré jméno Svazu a českého futsalu.
4. Každý člen Svazu, který je fyzickou osobou, má též zejména povinnost:
a) platit řádně a včas členské příspěvky v souladu s těmito Stanovami a rozhodnutími
Valné hromady;
b) na základě souhlasu, který dal vznikem svého členství ve Svazu, a u vědomí nezbytností
plnění smlouvy, kterou vznikem svého členství se Svazem ve smyslu článku 8 odst. 2
písm. a) těchto Stanov se Svazem uzavřel, respektovat, že Svaz má potřebu o něm
shromažďovat a zpracovávat údaje vedené v centrální evidenci členství za účelem,
jakož i v obsahu a rozsahu vyplývajícím z příslušných vnitřních předpisů podle článku
6 odst. 2 těchto Stanov, i když jde o osobní údaje podle zvláštního právního předpisu1;
to platí obdobně též pro shromažďování a uchovávání podobizen členů Svazu.
5. Porušení povinnosti podle odstavce 4 písm. b) zakládá právo Svazu považovat nerespektování
potřeb Svazu podle tohoto ustanovení za zvlášť hrubé porušení povinností člena Svazu.
6. Ustanovení odstavce 1 písm. b) až d) a odstavce 3 písm. c) až e) se přiměřeně použijí též na
vztahy k těm orgánům pobočných spolků, které se podle článku 17 odst. 5 těchto Stanov
považují za orgány Svazu.
Článek 16
Zvláštní práva a povinnosti členů Svazu
1. Zvláštní práva a povinnosti členů Svazu:
a) opravňují a zavazují každého člena Svazu k těm právním i jiným jednáním, jež
odpovídají jeho zvláštnímu statusu;
b) tvoří v případě každého člena Svazu, který je jejich subjektem, vzájemnou a
nerozlučnou jednotu;
c) jsou kromě těchto Stanov upraveny v předpisech Svazu vydaných na základě těchto
Stanov.
2. Předpisy podle odstavce 1 písm. c) jsou především předpisy podle článku 6 odst. 2 písm. a) až
i) těchto Stanov;
3. Ke zvláštním povinnostem členů Svazu se zvláštními právy a povinnostmi patří zejména též
povinnost:
a) plnit všechny své další finanční závazky vůči Svazu, o jejichž poskytování rozhodne
Výkonný výbor;
b) vyvarovat se jakéhokoli nenáležitého nakládání s majetkem Svazu;

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
1
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c) v rozsahu vyplývajícím z těchto Stanov řešit své vzájemné spory nejprve v rámci
rozhodčího řízení upraveného těmito Stanovami a příslušným vnitřním předpisem
podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov.
4. Ke zvláštním povinnostem členů Svazu se zvláštními právy a povinnostmi, kteří jsou fyzickými
osobami, patří v závislosti na jejich statusu zejména též povinnost vyvarovat se v souvislosti s
futsalem jakéhokoli jednání majícího podobu neoprávněného výkonu funkce, nedostavení se,
zpoždění, způsobení si nezpůsobilosti či jiného pochybení osoby pověřené určitou činností při
futsalovém utkání, zneužití pravomoci nebo neúčasti na reprezentačních srazech, hráč je pak
zvláště navíc povinen zejména se vyvarovat v souvislosti s futsalem jakéhokoli jednání majícího
podobu užití dopingové látky, surové hry, popřípadě jiného jednání vedoucího k jeho
napomínání při futsalovém utkání či neoprávněného nastoupení k utkání, jakož se i zdržet
všeho, co by při jakémkoli právním jednání směřujícím ke vzniku, změně nebo zániku jeho
hráčské smlouvy s členským klubem mohlo vést k využití služeb osoby, jejíchž služeb jakožto
zprostředkovatele není hráč podle Zprostředkovatelského řádu oprávněn využít; hráč je rovněž
povinen uvádět ve všech svých smlouvách uzavíraných s registrovanými zprostředkovateli
platnou rozhodčí doložku, na jejímž základě budou řešeny spory v souladu s těmito Stanovami
a vnitřními předpisy Svazu na jejich základě vydanými. Součást povinností každého člena Svazu
se zvláštními právy a povinnostmi tvoří též jeho povinnost strpět, aby Svaz v souvislosti s jeho
působením jakožto člena se zvláštními právy a povinnostmi pořizoval zobrazení jeho podoby
a využila je v rámci svého elektronického informačního systému, včetně jejich případného šíření
prostřednictvím tohoto systému; tím není dotčeno právo člena Svazu požadovat, aby Svaz
v případech pořízení nebo použití zobrazení jeho podoby nad rámec práv vyplývajících pro
Svaz přímo z platných právních předpisů od uchovávání a používání tohoto zobrazení upustila,
pokud se toto uchovávání a používání zobrazení podoby důvodně dotýká oprávněných zájmů
člena Svazu.
5. Ke zvláštním povinnostem právnických osob, jež jsou členy Svazu se zvláštními právy a
povinnostmi, patří zejména též povinnost:
a) ve stanovách či obdobných dokumentech zakotvit povinnost dodržovat Stanovy Svazu
a další předpisy Svazu na jejich základě vydané, jakož i předpisy a rozhodnutí FIFA a
UEFA;
b) do stanov zahrnout, jde-li o spolky, ustanovení o tom, že nejvyšším orgánem spolku je
valná hromada či shromáždění delegátů, jež má výlučné oprávnění volit jeho statutární
orgán, a to na funkční období, které nesmí být delší než 4 roky;
c) zajistit dodržování Stanov a dalších předpisů Svazu na jejich základě vydaných, jakož i
předpisů a nařízení FIFA a UEFA ze strany vlastních členů, členů vlastních orgánů,
jakož i členů realizačních týmů vlastních družstev.
6. Ke zvláštním povinnostem členského klubu patří zejména též povinnost:
a) vyvarovat se v souvislosti s futsalem jakéhokoli jednání majícího podobu nenastoupení
družstva klubu k utkání nebo neodůvodněného odmítnutí takového družstva
pokračovat ve hře, porušení povinnosti pořádajícího klubu, jakož i toho, aby se
fanoušci klubu chovali nesportovně;
b) zabezpečit dodržení požadavku, že jedna osoba může pouze v jednom členském klubu
přímo nebo nepřímo:
aa) disponovat s 50% a více hlasovacími právy, když při určení hlasovacích práv
se nepřihlíží k omezení hlasovacích práv vyplývajících z dohod, rozhodnutí
orgánu členského klubu nebo zakladatelského právního jednání,
bb) mít podíl o velikosti 50% a vyšší;
c) nezměnit název, byť i v maličkosti, ani sídlo členského klubu bez souhlasu Výkonného
výboru s tím, že název i sídlo je možné měnit pouze po skončení soutěžního ročníku,
nejpozději do 31. července kalendářního roku, a pak je členský klub povinen změnu
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doložit výpisem z veřejného rejstříku všem orgánům, které řídí soutěže, v nichž jsou
zařazena jeho družstva;
d) zabezpečit, aby všechna družstva členského klubu v kategoriích dospělých startovala
pod tím názvem členského klubu, který je zapsán v příslušném veřejném rejstříku a aby
tento název byl uváděn v přihláškách do soutěží a ostatních dokladech klubu;
e) zabezpečit, aby všichni členové jeho statutárního a kontrolního orgánu byli členy
Svazu;
f) zabezpečit, aby každá osoba jím určená jako hráč, trenér, hlavní pořadatel, vedoucí
družstva, lékař nebo jiný zdravotník anebo masér byla členem Svazu, a při porušení
této povinnosti strpět, aby tato osoba nebyla zapsána do zápisu o utkání;
g) při jakékoli své přeměně spočívající ve fúzi, ať již sloučením nebo splynutím, anebo v
rozdělení, dodržovat kromě všech příslušných právních předpisů2 též požadavky a
pravidla stanovená příslušným vnitřním předpisem podle článku 6 odst. 2 těchto
Stanov.
h) dodržovat pravidlo, že členský klub nesmí místo svého družstva v soutěži postoupit
jinému členskému klubu; možný je pouze převod družstva mládeže nebo družstva žen
do jiného členského klubu za splnění těchto podmínek:
aa) členské kluby se na takovém převodu dohodnou,
bb) s převodem vysloví souhlas řídící orgán soutěže, do níž je zařazeno převáděné
družstvo, a to na základě návrhu podaného členskými kluby tomuto orgánu
nejpozději do 31. května kalendářního roku,
cc) v případě družstva mládeže nelze souhlas vyslovit, pokud není předpoklad, že
družstvo mládeže bude mít v novém klubu lepší zabezpečení (sportovní třída,
centrum talentované mládeže, klub 1. celostátní ligy nebo 2. ligy),
dd) hráče a hráčky lze v novém klubu zaregistrovat pouze s jejich souhlasem;
i) neuzavírat smluvní vztah s hráčem, který v rozporu s odstavcem 4 využívá k účelům
zprostředkování služeb osoby, která mu není podle Zprostředkovatelského řádu
oprávněna takové služby poskytnout;
j) uvádět v každé ze smluv uzavíraných s hráčem přesnou identifikaci případného
registrovaného zprostředkovatele;
k) zdržet se všeho, co by při jakémkoli právním jednání směřujícím ke vzniku, změně
nebo zániku jeho smlouvy s hráčem, popřípadě smlouvy s jiným členským klubem o
přestupu či hostování hráče, mohlo vést k využití služeb osoby, jejíchž služeb jakožto
zprostředkovatele není členský klub podle Zprostředkovatelského řádu oprávněn
využít;
l) uvádět ve všech svých smlouvách podle čl. 17 odst. 7 těchto Stanov platnou rozhodčí
doložku, na jejímž základě budou řešeny spory v souladu s těmito Stanovami a
vnitřními předpisy Svazu na jejich základě vydanými.
7. Nesplnění jakékoli povinnosti podle odstavce 5 a odstavce 6 písm. b) až d) a g) lze považovat
za zvlášť hrubé porušení práv člena Svazu a je disciplinárním přečinem, za který lze uložit
disciplinární trest vyloučení ze Svazu.

Obecně k přeměnám právnických osob viz § 174 až § 184 občanského zákoníku; k přeměnám spolků viz § 274 až §
303 občanského zákoníku; k přeměnám obchodních společností a družstev viz zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
2
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ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY SVAZU
A SBOR ROZHODCŮ

Díl 1
Úvodní ustanovení
Článek 17
Soustava orgánů Svazu a Sbor rozhodců
1. Nejvyšším orgánem Svazu je Valná hromada. Valnou hromadu tvoří její delegáti ustanovení
v souladu s těmito Stanovami.
2. Volenými orgány Svazu jsou:
a) Výkonný výbor;
b) Komise vnitřního auditu;
c) Odvolací komise;
d) Etická komise.
3. Dalšími orgány Svazu jsou zejména:
a) Grémium 1. celostátní ligy;
b) Grémium 2. ligy;
c) Svazová disciplinární komise;
d) komise pro zabezpečení ligových soutěží Svazu, a to:
aa) komise rozhodčích pro ligové soutěže,
bb) sportovně technická komise pro ligové soutěže;
e) další komise, které ustavuje Výkonný výbor.
4. Členové orgánů Svazu jsou voleni nebo jmenováni pouze z fyzických osob, které jsou
bezúhonné, zletilé, plně svéprávné a jsou členy Svazu.
5. Orgány pobočných spolků Svazu, které jsou ve smyslu článku 5 odst. 3 těchto Stanov
oprávněny vykonávat řídící a související činnosti, jakož i rozhodovat v záležitostech členů
Svazu a které se při činnostech v těchto záležitostech považují v závislosti na svém ustanovení
za volené nebo další orgány Svazu, jsou zejména:
a) výkonné výbory futsalových svazů oblastí;
b) disciplinární komise futsalových svazů oblastí;
c) sportovně technické komise futsalových svazů oblastí;
d) komise rozhodčích futsalových svazů oblastí;
e) výkonné výbory krajských svazů futsalu;
f) odvolací a revizní komise krajských svazů futsalu a Pražského svazu futsalu;
g) disciplinární komise krajských svazů futsalu a Pražského svazu futsalu;
h) sportovně technické komise krajských svazů futsalu a Pražského svazu futsalu;
i) komise rozhodčích krajských svazů futsalu a Pražského svazu futsalu;
j) výkonné výbory okresních svazů futsalu;
k) disciplinární komise okresních svazů futsalu;
l) sportovně technické komise okresních svazů futsalu;
m) komise rozhodčích okresních svazů futsalu.
6. Svaz vytváří mimo rámec svých orgánů též Sbor rozhodců, kteří jsou v souladu s těmito
Stanovami a příslušným vnitřním předpisem podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov povoláni
rozhodovat v rozhodčím řízení spory mezi členy Svazu z písemných smluv mezi:
a) členskými kluby a hráči, jde-li o profesionální smlouvy registrované Svazem;
b) členskými kluby a trenéry;
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c) členskými kluby v záležitostech týkajících se přestupů a hostování hráčů, pokud
nestanoví něco jiného předpis vydaný na základě těchto Stanov;
d) registrovanými zprostředkovateli a hráči, jde-li o smlouvy registrované Svazem;
e) registrovanými zprostředkovateli a členskými kluby, jde-li o smlouvy registrované
Svazem.
7. Svaz zřizuje k podpoře činnosti svých orgánů, zejména Výkonného výboru, sekretariát Svazu,
který je tvořen zaměstnanci Svazu a v jehož čele stojí sekretář Svazu (dále „sekretář“), jenž je
podřízen Výkonnému výboru. Sekretář, sekretariát Svazu ani jeho jednotlivá oddělení nejsou
orgány Svazu; zaměstnanci Svazu ani osoby v obdobném právním vztahu k Svazu nemohou
být členy žádného z volených orgánů Svazu.
8. Každý pobočný spolek Svazu zřizuje k podpoře činnosti svých orgánů vždy alespoň jednoho
administrátora oprávněného uskutečňovat za pobočný spolek právní a jiná jednání v rámci
elektronického informačního systému Svazu. Administrátor není orgánem pobočného spolku,
musí však vždy být členem Svazu.
9. Na členy orgánů podle odstavců 2, 3, 5 a 6 se vztahuje článek 16 odst. 4 poslední věta těchto
Stanov obdobně.

Článek 18
Rozhodování orgánů Svazu
1. Orgány Svazu mohou rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů
orgánu (dále „člen orgánu“), pokud není těmito Stanovami určeno něco jiného.
2. Pro účely rozhodování orgánů Svazu platí, že:
a) každý člen orgánu má jeden hlas;
b) žádný člen orgánu nemá právo se nechat při rozhodování orgánu zastoupit;
c) každý hlas má stejnou váhu; při rovnosti hlasů je však rozhodující hlas předsedy
orgánu, ledaže jde o hlasování na Valné hromadě.
3. Hlasování je veřejné, pokud není těmito Stanovami určeno něco jiného nebo pokud hlasující
orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné; hlasování o této otázce je
tajné.
4. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech členů nebo delegátů
orgánu, pokud není těmito Stanovami určeno něco jiného. Rozhodnutí orgánu Svazu je
pravomocné, jestliže:
a) z předpisu vydaného Svazem nevyplývá možnost odvolání nebo odvolání nemá podle
tohoto předpisu odkladný účinek;
b) proti němu předpis vydaný Svazem sice připouští odvolání, avšak odvolání nebylo ve
lhůtě podáno nebo se všechny oprávněné osoby práva na odvolání vzdaly nebo je
výslovně vzaly zpět anebo bylo podané odvolání zamítnuto.
5. Nevyplývá-li z těchto Stanov nebo z předpisu na jejich základě vydaného něco jiného, nabývá
při splnění předpokladů podle odstavce 4 rozhodnutí orgánu Svazu právní moci dnem, který je
v něm uveden, jinak dnem, kdy bylo přijato.
6. Ustanovení odstavců 1 až 5 platí též pro orgány pobočných spolků podle článku 17 odst. 5
těchto Stanov.
7. Ustanovení odstavce 2 písm. a), b) a písm. c) věty před středníkem a odstavce 5 se vztahuje
přiměřeně též na rozhodnutí v rozhodčím řízení podle článku 17 odst. 6 a článku 26 odst. 6 až
12 těchto Stanov.

Díl 2
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Valná hromada
Článek 19
Svolávání Valné hromady
1. Řádnou Valnou hromadu svolává Výkonný výbor jedenkrát za 2 roky, a to tak, aby se konala
v období mezi 15. 2. a 30. 4. kalendářního roku.
2. Mimořádnou Valnou hromadu svolá Výkonný výbor, pokud to sám shledá nutným nebo
v případě, že o to požádá nadpoloviční většina některého z následujících uskupení:
a) členských klubů 1. celostátní ligy mužů a 2. ligy mužů;
b) futsalových svazů oblastí, krajských svazů futsalu, včetně Pražského svazu futsalu;
c) okresních svazů futsalu.
3. Pro svolání mimořádné Valné hromady na žádost platí, že:
a) v žádosti musí být uveden konkrétní důvod pro svolání mimořádné Valné hromady a
návrh programu;
b) mimořádná Valná hromada musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do 6 týdnů
ode dne podání žádosti.
4. Valná hromada musí být svolána:
a) oznámením na Portálu;
b) nejpozději 8 týdnů před stanoveným dnem jejího konání, v případě Valné hromady
svolané na žádost 5 týdnů před tímto dnem.
Článek 20
Účastníci Valné hromady
1. Valné hromady se zúčastňují:
a) delegáti, kteří jsou jediní oprávněni na Valné hromadě hlasovat;
b) členové Výkonného výboru;
c) členové ostatních volených orgánů Svazu;
d) předsedové komisí Svazu ustavovaných Výkonným výborem;
e) hosté, kteří jsou na Valnou hromadu přizváni Výkonným výborem.
2. Delegáty na Valné hromadě mohou být pouze členové Svazu s tím, že jsou na Valnou hromadu
vysíláni tak, že:
a) členské kluby 1. celostátní ligy mužů a 2. ligy mužů vysílají po 1 delegátovi;
b) futsalové svazy oblastí a krajské svazy futsalu vysílají po dvou delegátech.
3. Delegáty Valné hromady jsou:
a) v případech delegátů vysílaných členskými kluby členové statutárních orgánů těchto
členských klubů;
b) v případech delegátů vysílaných futsalovými svazy oblastí, krajskými svazy futsalu a
Pražským svazem futsalu předsedové, popř. pověření členové výkonných výborů
těchto svazů.
4. Jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím členským klubem,
futsalovým svazem oblasti, krajským svazem futsalu nebo Pražským svazem futsalu, jehož
statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Svazu.
5. Delegáti vysílaní na Valnou hromadu se začleňují podle krajů, do jejichž územních obvodů
spadají svým sídlem vysílající členské kluby a futsalové svazy, do skupiny delegátů vyslaných
z Čech (dále „česká komora“) a do skupiny delegátů vyslaných z Moravy (dále „moravská
komora“), s tím, že:
a) do české komory se začleňují delegáti:
aa) za futsalové svazy oblastí A, B, C a D;
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6.
7.

8.
9.

bb) za krajské svazy futsalu Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého,
Královehradeckého, Pardubického, Jihočeského, Středočeského kraje;
cc) za Pražský svaz futsalu;
dd) za členské kluby, jež spadají svým sídlem do územních obvodů pobočných
spolků Svazu podle písmen b) a c), a
b) do moravské komory se začleňují delegáti:
aa) za futsalové svazy oblastí E a F;
bb) za krajské svazy futsalu Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého,
Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina;
cc) za členské kluby, jež spadají svým sídlem do územních obvodů pobočných
spolků Svazu podle písmen b).
Členové Výkonného výboru jsou oprávněni vyjadřovat se na Valné hromadě ke všem
projednávaným záležitostem.
Členové ostatních volených orgánů Svazu a předsedové komisí Svazu ustavovaných Výkonným
výborem jsou oprávněni vyjadřovat se na Valné hromadě k záležitostem patřícím do
působnosti orgánů, jichž jsou členy.
Hosté jsou oprávněni vyjadřovat se na Valné hromadě k záležitostem, k jejichž projednání na
Valné hromadě byli přizváni.
Průběh Valné hromady, včetně jejího rozhodování, upravuje jednací řád, který na návrh
Výkonného výboru schvaluje Valná hromada a jehož vzor je přílohou č. 2 těchto Stanov;
ustanovení článku 21 odst. 10 první věty těchto Stanov tím není dotčeno.

Článek 21
Působnost Valné hromady a její rozhodování
1. Valná hromada:
a) projednává a schvaluje zprávu o stavu rozvoje futsalu v České republice a o činnosti
Výkonného výboru;
b) projednává zprávu o výsledcích hospodaření Svazu;
c) projednává a schvaluje zprávy Komise vnitřního auditu, Odvolací komise, Etické
komise a předsedy Sboru rozhodců;
d) volí z řad členů Svazu a odvolává na dobu čtyř let, popřípadě na dobu podle odstavce
13:
aa) předsedu Výkonného výboru,
bb) tři místopředsedy Výkonného výboru,
cc) další tři členy Výkonného výboru,
dd) členy Komise vnitřního auditu,
ee) členy Odvolací komise,
ff) členy Etické komise,
gg) předsedu Sboru rozhodců;
e) schvaluje Stanovy Svazu, včetně jejich změn a doplňků;
f) rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku;
g) schvaluje výši, splatnost a způsob použití členských příspěvků;
h) schvaluje zásady pro rozdělování společných zdrojů Svazu;
i) rozhoduje o případném členství Svazu v jiných právnických osobách;
j) rozhoduje o zrušení Svazu;
k) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou svěřeny Stanovami
jiným orgánům Svazu.
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2. Nevyplývá-li z těchto Stanov něco jiného, je Valná hromada schopna rozhodovat, je-li
přítomna nadpoloviční většina delegátů z české komory a nadpoloviční většina delegátů
z moravské komory. Nevyplývá-li z těchto Stanov něco jiného, jsou rozhodnutí Valné hromady
přijata, jestliže pro hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a
nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory.
3. Pro návrhy kandidátů na volby podle odstavce 1 písm. d) platí, že:
a) mohou být podány výkonnými výbory futsalových svazů oblastí, krajských svazů
futsalu, okresních svazů futsalu, jakož i Pražského svazu futsalu a těmi členskými kluby,
jejichž delegáti budou oprávněni k volbě;
b) mohou být podány v případě volby členů Etické komise a předsedy Sboru rozhodců
též kterýmkoli členem Svazu s tím, že kandidát na předsedu Sboru rozhodců musí být
vždy současně již členem Sboru rozhodců;
c) musí být podány nejpozději do tří týdnů přede dnem konání Valné hromady, a to
sekretariátu Svazu;
d) jejich součástí musí být vždy písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a výpis
z trestního rejstříku týkajícího se kandidáta ne starší než jeden měsíc;
e) v případě návrhu na volbu předsedy Výkonného výboru musí být podány alespoň:
aa) pěti členskými kluby ze soutěží 1. celostátní ligy mužů a 2. ligy mužů,
bb) třemi futsalovými svazy oblastí nebo pěti krajskými svazy futsalu, popřípadě
čtyřmi krajskými svazy futsalu a Pražským svazem futsalu, nebo
cc) deseti okresními svazy futsalu.
4. Volby podle odstavce 1 písm. d) jsou tajné. Valná hromada však může rozhodnout, že se bude
hlasovat veřejně, pokud je na funkci navržen jen jeden kandidát.
5. Pro volbu předsedy Výkonného výboru platí, že:
a) je zvolen v prvním kole, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů
z české komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory;
b) není-li zvolen v prvém kole, je ve druhém kole zvolen ten z kandidátů účastnivších se
prvého kola, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od
přítomných delegátů je nejvyšší;
c) není-li zvolen ani ve druhém kole, postupují do třetího kola ti z kandidátů, kteří získají
nejvyšší stejný počet hlasů ve druhém kole, s tím, že ve třetím kole je zvolen ten z
kandidátů, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od
přítomných delegátů je vyšší;
d) v důsledku případné neúspěšné volby podle písmena c) z důvodu rovnosti hlasů je
nutné mezi nezvolenými kandidáty s takto dosaženým rovným počtem získaných hlasů
rozhodnout bezprostředně po neúspěšné volbě losem.
6. Pro volbu prvního místopředsedy a druhého místopředsedy Výkonného výboru platí, že:
a) pokud je zvolen předsedou Výkonného výboru kandidát z Čech, volí:
aa) prvního místopředsedu přítomní delegáti z moravské komory,
bb) druhého místopředsedu všichni přítomní delegáti z české komory;
b) pokud je zvolen předsedou Výkonného výboru kandidát z Moravy, volí:
aa) prvního místopředsedu přítomní delegáti z české komory,
bb) druhého místopředsedu přítomní delegáti z moravské komory;
c) určení kandidáta na předsedu Výkonného výboru jako kandidáta z Čech nebo
z Moravy se řídí:
aa) místem sídla (v Čechách či na Moravě) členského klubu, jehož je kandidát
členem k poslednímu dni pro podávání návrhů na kandidáty podle odstavce 3
písm. b);
bb) místem trvalého bydliště (v Čechách či na Moravě) kandidáta k poslednímu
dni pro podávání návrhů na kandidáty podle odstavce 3 písm. b), není-li
kandidát členem žádného členského klubu.
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7. Pro volbu třetího místopředsedy platí, že místopředsedu volí pouze přítomní delegáti klubů 1
celostátní ligy mužů.
8. Pro volbu dalších tří členů Výkonného výboru platí, že:
a) jednoho dalšího člena Výkonného výboru volí pouze přítomní delegáti futsalových
svazů oblastí, krajských svazů futsalu a Pražského svazu futsalu z české komory;
b) dalšího člena Výkonného výboru volí pouze přítomní delegáti futsalových svazů oblastí
a krajských svazů futsalu z moravské komory;
c) dalšího člena Výkonného výboru volí pouze přítomní delegáti klubů 1 celostátní ligy
mužů a 2. ligy mužů.
9. V případech volby každého místopředsedy Výkonného výboru a každého dalšího člena
Výkonného výboru s výjimkou předsedy:
a) je zvolen ten z kandidátů, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů
oprávněných jej volit;
b) se v důsledku případné neúspěšné volby podle písmena a) koná druhé kolo, do něhož
postupují dva nejlépe se umístivší nezvolení kandidáti v prvním kole a v němž je zvolen
ten z nich, který získá v tomto druhém kole nejvyšší počet hlasů;
c) v důsledku případné neúspěšné volby podle písmena b) z důvodu rovnosti hlasů je
nutné mezi nezvolenými kandidáty s rovným počtem hlasů získaných ve druhém kole
rozhodnout bezprostředně po tomto kole losem.
10. Pro volbu členů ostatních volených orgánů Svazu platí, že:
a) jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů
oprávněných je volit, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů až do počtu členů
orgánu, který má být zvolen;
b) získá-li při volbě podle písmena a) na posledním volitelném místě stejný počet hlasů
více kandidátů, koná se druhé kolo voleb, do něhož postupují nejlépe se umístivší
nezvolení kandidáti v prvním kole a v němž je zvolen ten z nich, který získá v tomto
druhém kole nejvyšší počet hlasů;
c) není-li podle písmena a) zvolen stanovený počet členů orgánu z jiného důvodu než
z důvodu podle písmena b), koná se druhé kolo voleb, do něhož postupují ti dosud
nezvolení kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů v prvním kole, v počtu nepřekračujícím
dvojnásobný počet kandidátů, než zbývá volných míst, s tím, že v tomto druhém kole
je zvolen zbylý počet členů orgánu v pořadí podle počtu získaných hlasů;
d) v důsledku případné neúspěšné volby podle písmena b) nebo písmena c) z důvodu
rovnosti hlasů je nutné mezi nezvolenými kandidáty s rovným počtem hlasů získaných
v posledním kole rozhodnout bezprostředně po tomto kole losem.
11. Podrobnosti o průběhu voleb členů volených orgánů Svazu, včetně následků případného
nezvolení Výkonného výboru, upravuje volební řád, který na návrh Výkonného výboru
schvaluje Valná hromada a jehož vzor je přílohou č. 3 těchto Stanov. Vždy však platí, že jedna
osoba může kandidovat pouze na jednu funkci ve Výkonném výboru, s výjimkou osoby, která
kandiduje na předsedu Výkonného výboru a která pro případ nezvolení do této funkce může
kandidovat ještě na jednu funkci člena Výkonného výboru.
12. Funkční období osoby zvolené místo osoby, jejíž výkon funkce člena voleného orgánu zanikl
jinak než uplynutím doby, skončí dnem, kdy by za běžných okolností zaniklo funkční období
osoby, jejíž výkon funkce zanikl.
13. Na odvolání z funkce před skončením funkčního období se použijí přiměřeně ustanovení o
volbě s tím, že:
a) předseda Výkonného výboru, členové Etické komise a předseda Sboru rozhodců je
odvolán, pokud pro odvolání hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů z české
komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory;
b) každý místopředseda a člen Výkonného výboru je odvolán, pokud pro odvolání hlasuje
nadpoloviční většina těch přítomných delegátů, kteří by byli oprávněni jej volit.
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14. Členové volených orgánů vykonávají svou funkci na základě svého zvolení i po uplynutí
funkčního období, a to až do doby, kdy dojde k volbě někoho jiného na jejich místo nebo
k jejich opětovné volbě, ledaže jejich výkon funkce zanikne jinak.

Díl 3
Volené orgány Svazu
Článek 22
Výkonný výbor
1. Statutárním orgánem Svazu je Výkonný výbor. Za Svaz právně jednají společně předseda a
jeden z místopředsedů Výkonného výboru nebo dva místopředsedové Výkonného výboru. Za
Svaz mohou jednat i jiní pověření zaměstnanci Svazu, zejména sekretář, a to v rozsahu
vyplývajícím ze zákona, nevyplývá-li z pověření něco jiného.
2. Výkonný výbor řídí činnost Svazu v období mezi Valnými hromadami.
3. Výkonný výbor má 7 členů a tvoří jej předseda Výkonného výboru, tři místopředsedové
Výkonného výboru a tři další členové.
4. Funkční období členů Výkonného výboru je čtyřleté.
5. Výkonný výbor zasedá zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně šestkrát ročně.
6. Do působnosti Výkonného výboru náleží zejména:
a) vytvářet podmínky pro realizaci cílů a poslání Svazu;
b) plnit úkoly uložené mu Valnou hromadou;
c) zajišťovat úkoly spojené s futsalovou reprezentací ČR na všech úrovních;
d) schvalovat vnitřní předpisy Svazu vydávané na základě těchto Stanov, jakož i jejich
změny;
e) zajišťovat hospodaření a správu majetku Svazu;
f) volit z řad členů Svazu a odvolávat předsedy a členy komisí pro zabezpečení ligových
soutěží podle článku 17 odst. 3 písm. d) těchto Stanov, jakož i Svazové disciplinární
komise;
g) na návrh předsedy Sboru Rozhodců volit z řad členů Sboru rozhodců, jakož i bez
omezení odvolávat místopředsedu Sboru rozhodců a rozhodovat o zápisu navržené
osoby do seznamu rozhodců podle článku 26 odst. 1 těchto Stanov;
h) pro uskutečňování dalších úkolů vyplývajících z činnosti Svazu ustavovat licenční
komisi, komisi mládeže, komisi pro ženský futsal, komisi pro činnost
zprostředkovatelů případně další komise, vydávat jejich statuty a volit, jakož i odvolávat
jejich předsedy a další členy;
i) schvalovat výši, splatnost a způsob použití zvláštních poplatků vybíraných od
některých členů Svazu se zvláštními právy;
j) každoročně schvalovat rozpočet Svazu a nezávislým auditorem ověřenou účetní
závěrku Svazu;
k) dohlížet nad dodržováním těchto Stanov a dalších předpisů Svazu jak při jejich aplikaci,
tak při tvorbě stanov a dalších předpisů oblastních futsalových svazů, krajských
futsalových svazů, Pražského futsalového svazu a okresních futsalových svazů,
upozorňovat ty, kteří je porušují, na tato porušení, žádat nápravu v termínech, které
pro to stanoví, a není-li náprava zjednána, přijímat vhodná opatření, zejména zkrátit
nebo odejmout příspěvky;
l) postupovat obdobně jako podle písmena k) ve vztahu k aplikaci předpisů oblastních
futsalových svazů, krajských futsalových svazů, Pražského futsalového svazu a
okresních futsalových svazů;
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m) rozhodovat o odměňování členů volených a jmenovaných orgánů Svazu;
n) rozhodovat ve všech záležitostech, které nejsou Stanovami svěřeny do výlučné
pravomoci Valné hromady či jiných orgánů Svazu.
7. Nejvyšším představitelem Výkonného výboru je jeho předseda, který reprezentuje Svaz
v tuzemsku i v zahraničí, zastupuje zájmy Svazu a futsalu při jednání s orgány, organizacemi a
institucemi podle článku 4 odst. 3 těchto Stanov.
8. Výkonný výbor jmenuje a odvolává sekretáře, který řídí sekretariát Svazu a zajišťuje operativní
styk s FIFA, UEFA, FAČR a s futsalovými svazy v zahraničí.

Článek 23
Komise vnitřního auditu
1. Komise vnitřního auditu má tři členy, které volí všichni přítomní delegáti Valné hromady.
Členové Komise vnitřního auditu volí a odvolávají ze svého středu předsedu Komise vnitřního
auditu.
2. Člen Komise vnitřního auditu nesmí být současně:
a) členem jiného voleného ani dalšího orgánu Svazu, s výjimkou orgánu, který se za orgán
Svazu pouze považuje;
b) rozhodčím v ligových soutěžích;
c) delegátem v ligových soutěžích.
3. Složení Komise vnitřního auditu může být Valnou hromadou kdykoli měněno.
4. Funkční období členů Komise vnitřního auditu je čtyřleté.
5. Komise vnitřního auditu zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.
6. Komise vnitřního auditu:
a) provádí revize hospodaření Svazu; za tím účelem spolupracuje s odborníky a
odbornými institucemi, zejména těmi, jež provádějí audit hospodaření;
b) kontroluje plnění usnesení přijatých Valnou hromadou.
7. Komise vnitřního auditu postupuje svá zjištění získaná činností podle odstavce 6 Výkonnému
výboru, který je povinen se jimi zabývat.
8. Komise vnitřního auditu ve své činnosti postupuje v souladu s příslušným vnitřním předpisem
podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov.

Článek 24
Odvolací komise
1. Odvolací komise je orgánem, který je odpovědný pouze Valné hromadě a který má tři členy,
které volí všichni přítomní delegáti Valné hromady. Členové Odvolací komise volí a odvolávají
ze svého středu předsedu Odvolací komise.
2. Člen Odvolací komise nesmí být současně:
a) členem jiného voleného ani dalšího orgánu Svazu, včetně orgánu, který se za orgán
Svazu pouze považuje;
b) rozhodčím v ligových soutěžích;
c) delegátem v ligových soutěžích.
3. Složení Odvolací komise může být Valnou hromadou kdykoli měněno.
4. Funkční období členů Odvolací komise je čtyřleté.
5. Odvolací komise zasedá podle potřeby, zpravidla jedenkrát za tři měsíce.
6. Odvolací komise rozhoduje:
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a) jako přezkumný orgán ve věcech podání týkajících se členství ve Svazu, jakož i
zvláštních práv a povinností s ním spojených;
b) jako orgán druhého stupně o odvoláních proti rozhodnutím:
aa) Etické komise,
bb) Svazové disciplinární komise,
cc) disciplinárních komisí futsalových svazů oblastí,
dd) sportovně technické komise pro ligové soutěže;
c) jako orgán ve věcech mimořádného opravného prostředku proti rozhodnutím
vydaným v odvolacím řízení orgány krajských svazů futsalu, Pražského svazu futsalu a
okresních svazů futsalu ve věcech soutěžních a disciplinárních;
d) jako orgán ve věcech mimořádného opravného prostředku dovolání;
e) jako orgán přezkumu souladu předpisů Svazu ve smyslu článku 6 odst. 3 až 5 těchto
Stanov oprávněný předkládat Výkonnému výboru návrhy změn nebo zrušení předpisů
Svazu;
f) jako orgán v kompetenčních sporech podle předpisů Svazu.
7. Rozhodování a činnost Odvolací komise jsou nezávislé na Výkonném výboru a jiných orgánech
Svazu; tím není dotčeno ustanovení odstavce 1.
8. Odvolací komise ve své činnosti postupuje v souladu s příslušnými vnitřními předpisy podle
článku 6 odst. 2 těchto Stanov.
Článek 25
Etická komise
1. Etická komise je orgánem, který je odpovědný pouze Valné hromadě a který má tři členy, které
volí všichni přítomní delegáti Valné hromady. Členem Etické komise může být jen takový člen
Svazu, který má právní vzdělání. Členové Etické komise volí a odvolávají ze svého středu
předsedu Etické komise.
2. Člen Etické komise nesmí být současně:
a) členem jiného voleného ani dalšího orgánu Svazu, včetně orgánu, který se za orgán
Svazu pouze považuje;
b) rozhodčím v ligových soutěžích;
c) delegátem v ligových soutěžích.
3. Složení Etické komise může být Valnou hromadou kdykoli měněno.
4. Funkční období členů Etické komise je čtyřleté.
5. Etická komise zasedá podle potřeby, zpravidla jedenkrát za tři měsíce.
6. Etická komise rozhoduje jako orgán prvního stupně v disciplinárním řízení v případech,
v kterých tak stanoví příslušný vnitřní předpis podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov.
7. Rozhodování a činnost Etické komise jsou nezávislé na Výkonném výboru a jiných orgánech
Svazu; tím není dotčeno ustanovení odstavců 1 a 9.
8. Etická komise ve své činnosti postupuje v souladu s příslušnými vnitřními předpisy podle
článku 6 odst. 2 těchto Stanov.
9. Není-li Etická komise ustavena, vykonává její pravomoci do jejího ustavení Výkonný výbor.

Díl 4
Další orgány Svazu a Sbor rozhodců
Článek 26
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Grémium 1. ligy, Grémium 2. ligy
1. Grémium 1. ligy je orgán složený ze zástupců členských klubů 1. celostátní ligy mužů, a to tak,
že každý členský klub, jehož alespoň jedno družstvo se účastní 1. celostátní ligy mužů, vysílá
jednu osobu, která je členem Svazu a současně statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu tohoto klubu.
2. Grémium 2. ligy je orgán složený ze zástupců členských klubů 2. ligy mužů, a to tak, že každý
členský klub, jehož alespoň jedno družstvo se účastní 2. ligy mužů, vysílá jednu osobu, která je
členem Svazu a současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu tohoto klubu.
3. Každá z osob má na jednání grémia, kam je vyslána, jeden hlas.
4. Každé grémium podle odstavců 1 a 2 volí ze svého středu předsedu.
5. Do působnosti každého z grémií podle odstavců 1 a 2 patří zejména podávání návrhů, námětů
a připomínek Výkonnému výboru vztahujících se k organizaci a řízení té ligové soutěže, pro
kterou bylo zřízeno.
6. Ve své činnosti postupuje každé z grémií podle odstavců 1 a 2 v souladu se svým statutem,
který na jeho návrh schvaluje, včetně případných změn a doplňků, vždy Výkonný výbor; tento
statut musí být v souladu s těmito Stanovami a dalšími předpisy Svazu, jinak je v příslušné části
neplatný.

Článek 27
Sbor rozhodců a rozhodčí senáty
1. Sbor rozhodců má neomezený počet členů, kteří se stávají jeho členy na základě zápisu, který
do seznamu rozhodců provede Výkonný výbor, pokud:
a) mu to navrhne členský klub nebo hráč;
b) navržený je bezúhonnou, zletilou a plně svéprávnou fyzickou osobou s právnickým
vzděláním, která je občanem České republiky a členem Svazu;
c) zápis není v rozporu se zájmy Svazu ani jeho pobočného spolku.
2. Návrh na zápis do seznamu rozhodců musí obsahovat:
a) úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení právnického vzdělání;
b) profesní životopis s uvedením profesní specializace a aktuálního zaměstnání či jiného
pracovního postavení;
c) souhlas navrhovaného se zápisem do seznamu rozhodců.
3. Funkce rozhodce je neslučitelná s:
a) funkcí člena voleného i dalšího orgánu Svazu, s výjimkou orgánu, který se za orgán
Svazu pouze považuje;
b) výkonem zástupce účastníka rozhodčího řízení v prvním i ve druhém stupni.
4. Funkční období členů Sboru rozhodců je čtyřleté.
5. Seznam rozhodců je uveřejněn na Portálu.
6. Výkonný výbor je oprávněn:
a) volit a odvolávat místopředsedu Sboru rozhodců, který musí být zapsán do seznamu
rozhodců podle odstavce 1;
b) vyškrtnout rozhodce ze seznamu rozhodců podle odstavce 1, pokud se jeho zápis
v tomto seznamu dostane do rozporu se zájmy Svazu, zejména převezme-li rozhodce
zastupování jakéhokoli účastníka rozhodčího řízení v prvním nebo ve druhém stupni;
jde-li však o předsedu Sboru rozhodců, platí čl. 12 odst. 7 a čl. 21 odst. 13 těchto Stanov
obdobně.
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7. Rozhodci Sboru rozhodců rozhodují v rozhodčím řízení v prvním stupni podle příslušného
vnitřního předpisu podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov buď jediným rozhodcem, anebo ve
tříčlenném rozhodčím senátu, který je pro každý spor ustavován tak, že:
a) každý z účastníků sporu jmenuje z řad Sboru rozhodců jednoho člena rozhodčího
senátu, ledaže jej podle příslušného vnitřního předpisu podle článku 6 odst. 2 těchto
Stanov jmenuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda Sboru rozhodců;
b) členové rozhodčího senátu podle písmena a) zvolí z řad Sboru rozhodců předsedu
rozhodčího senátu, a pokud se na jeho osobě ve lhůtě stanovené příslušným vnitřním
předpisem podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov neshodnou, jmenuje předsedu
rozhodčího senátu z řad Sboru rozhodců předseda a v jeho nepřítomnosti
místopředseda Sboru rozhodců.
8. Rozhodnutí rozhodce nebo rozhodčího senátu podle odstavce 7 musí být:
a) vyhlášeno při ústním jednání, ledaže se takové jednání v souladu s příslušným vnitřním
předpisem podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov nekoná;
b) vyhotoveno, včetně odůvodnění v písemné formě a doručeno účastníkům sporu,
nestanoví-li příslušný vnitřní předpis podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov něco jiného.
9. Nevyplývá-li z příslušného vnitřního předpisu podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov něco jiného,
lze proti rozhodnutí podle odstavce 8 podat ve lhůtě 21 dnů od jeho doručení, odvolání, o
kterém rozhodují rozhodci Sboru rozhodců ve druhém stupni podle příslušného vnitřního
předpisu podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov v pětičlenném odvolacím rozhodčím senátu,
který je pro každé odvolací řízení ustavován tak, že:
a) každý z účastníků sporu jmenuje z řad Sboru rozhodců, kteří se v dané věci
nezúčastnili řízení v prvním stupni, dva členy odvolacího rozhodčího senátu, ledaže
takovéto členy rozhodčího senátu jmenuje podle příslušného vnitřního předpisu podle
článku 6 odst. 2 těchto Stanov předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda
Sboru rozhodců;
b) členové odvolacího rozhodčího senátu jmenovaní podle písmena a) zvolí z řad Sboru
rozhodců, kteří se v dané věci nezúčastnili řízení v prvním stupni, předsedu
rozhodčího senátu, a pokud se na jeho osobě ve lhůtě stanovené příslušným vnitřním
předpisem podle článku 6 odst. 2 těchto Stanov neshodnou, jmenuje takovéhoto
předsedu rozhodčího senátu za shodných podmínek předseda a v jeho nepřítomnosti
místopředseda Sboru rozhodců.
10. Na rozhodnutí odvolacího rozhodčího senátu podle odstavce 9 se odstavec 8 vztahuje
obdobně.
11. Rozhodnutí vynesená v rozhodčím řízení jsou závazná pro všechny, jichž se týkají.
12. Jediný rozhodce a rozhodčí senát podle odstavce 7 ani odvolací rozhodčí senát podle odstavce
9 nejsou rozhodčími komisemi spolku3 a na jejich činnost se nevztahují ustanovení zvláštního
zákona.4
13. Podrobnosti rozhodčího řízení podle tohoto článku upravuje příslušný vnitřní předpis podle
článku 6 odst. 2 těchto Stanov.

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 28

3
4

§ 265 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
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Společná a přechodná ustanovení
1. Pro počítání času podle těchto Stanov, jakož i podle předpisů na jejich základě vydaných, se
použijí ustanovení § 605 a násl. občanského zákoníku, nevyplývá-li ze zvláštního ustanovení
předpisu Svazu něco jiného.
2. Za bezúhonnou se pro účely těchto Stanov a předpisů na jejich základě vydaných nepovažuje
osoba, která má záznam v rejstříku trestů kvůli spáchání úmyslného trestného činu.
3. Peněžní částky, které v souladu s těmito Stanovami nebo předpisy na jejich základě vydanými
hradí Svaz svým členům nebo tito členové Svazu, jsou částkami vyčíslenými vždy včetně všech
daní a poplatků podle platných právních předpisů, pokud to tyto předpisy nevylučují.
4. Těmito Stanovami se řídí veškeré právní poměry týkající se Svazu ode dne nabytí jejich
účinnosti.
5. Práva a povinnosti členů Svazu nabyté přede dnem nabytí účinnosti těchto Stanov se považují
za práva a povinnosti nabyté podle těchto Stanov.
6. Pokud osoba, jejíž členství vzniklo přede dnem nabytí účinnosti těchto Stanov a která
nesouhlasí s obsahem těchto Stanov nebo jiných nových předpisů Svazu na jejich základě
vydaných, nepodá Svazu v souladu s čl. 12 odst. 1 těchto Stanov své oznámení o tom, že
dobrovolně ukončuje své členství ve Svazu, do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti těchto
Stanov, má se za to, že s obsahem těchto Stanov, jakož i jiných předpisů Svazu na jejich základě
vydaných souhlasí.
7. Zmocnění orgánů pobočného spolku podle článku 5 odst. 3 těchto Stanov platí pro orgány
tohoto pobočného spolku, které existují podle dosavadní úpravy, a to až do doby, kdy pobočný
spolek přizpůsobí své stanovy těmto Stanovám.
8. Pobočné spolky uvedou své stanovy, popřípadě jiné obdobné dokumenty, do souladu s těmito
Stanovami do 31. března 2020.
9. Členové Svazu, kteří jsou právnickými osobami, uvedou své stanovy, popřípadě jiné obdobné
dokumenty, do souladu s těmito Stanovami do 30. června 2019.
10. Rozhodčí řízení pokračující před Arbitrážní komisí na základě podání podaných přede dnem
nabytí účinnosti těchto Stanov se dokončí tak, že předseda nebo v jeho nepřítomnosti
místopředseda Sboru rozhodců oznámí stranám probíhajících sporů zánik Arbitrážní komise a
vyzve je k postupu podle těchto Stanov a příslušného vnitřního předpisu podle článku 6 odst.
2 těchto Stanov, v souladu s nimiž pak bude jediným rozhodce, rozhodčí senát anebo ve
odvolací rozhodčí senát ustanoven a spory následně rozhodnuty.
11. Osoby vykonávající ke dni bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti těchto Stanov
funkci členů Arbitrážní komise získávají dnem nabytí účinnosti těchto Stanov právo na to, aby
byli zapsáni do seznamu Sboru rozhodců, pokud pro to splní podmínky stanovené těmito
Stanovami.
12. Ustanovení článku 21 odst. 3 písm. b) těchto Stanov o povinnosti, že kandidát na předsedu
Sboru rozhodců musí být vždy současně již členem Sboru rozhodců neplatí pro první volbu
předsedy Sboru rozhodců.
13. Práva a povinnosti členů Svazu nabyté přede dnem nabytí účinnosti těchto Stanov se považují
za práva a povinnosti nabyté podle těchto Stanov.
14. Futsalové svazy oblastí B, E a F uvedou organizaci soutěží divize v soulad s územním
uspořádáním podle čl. 5 odst. 2 písm. a) těchto Stanov nejpozději od soutěžního ročníku
2020/2021.
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Závěrečná ustanovení
1. Zrušují se Stanovy Svazu futsalu České republiky schválené Valnou hromadou Svazu
v posledním znění dne 24. 3. 2012.
2. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou Svazu dne 2. 3. 2019 a nabývají účinnosti téhož
dne.

PŘÍLOHA Č. 1
SEZNAM POBOČNÝCH SPOLKŮ SVAZU FUTSALU ČESKÉ REPUBLIKY
OBLASTNÍ FUTSALOVÉ SVAZY
1. Futsalový svaz oblasti A
2. Futsalový svaz oblasti B
3. Futsalový svaz oblasti C
4. Futsalový svaz oblasti D
5. Futsalový svaz oblasti E
6. Futsalový svaz oblasti F
KRAJSKÉ SVAZY FUTSALU
1. Pražský svaz futsalu
2. Středočeský krajský svaz futsalu
3. Jihočeský krajský svaz futsalu
4. Plzeňský krajský svaz futsalu
5. Karlovarský krajský svaz futsalu
6. Ústecký krajský svaz futsalu
7. Liberecký krajský svaz futsalu
8. Královehradecký krajský svaz futsalu
9. Pardubický krajský svaz futsalu
10. Svaz futsalu kraje Vysočina
11. Jihomoravský krajský svaz futsalu
12. Olomoucký krajský svaz futsalu
13. Zlínský krajský svaz futsalu
14. Moravskoslezský krajský svaz futsalu
OKRESNÍ SVAZY FUTSALU
1. Okresní svaz futsalu Benešov
2. Okresní svaz futsalu Beroun
3. Okresní svaz futsalu Kladno
4. Okresní svaz futsalu Kolín
5. Okresní svaz futsalu Kutná hora
6. Okresní svaz futsalu Mělník
7. Okresní svaz futsalu Mladá Boleslav
8. Okresní svaz futsalu Nymburk
9. Okresní svaz futsalu Praha – východ
10. Okresní svaz futsalu Praha západ
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11. Okresní svaz futsalu Příbram
12. Okresní svaz futsalu Rakovník
13. Okresní svaz futsalu České Budějovice
14. Okresní svaz futsalu Český Krumlov
15. Okresní svaz futsalu Jindřichův Hradec
16. Okresní svaz futsalu Písek
17. Okresní svaz futsalu Prachatice
18. Okresní svaz futsalu Strakonice
19. Okresní svaz futsalu Tábor
20. Okresní svaz futsalu Domažlice
21. Okresní svaz futsalu Klatovy
22. Okresní svaz futsalu Plzeň – město
23. Okresní svaz futsalu Plzeň – jih
24. Okresní svaz futsalu Plzeň – sever
25. Okresní svaz futsalu Rokycany
26. Okresní svaz futsalu Tachov
27. Okresní svaz futsalu Cheb
28. Okresní svaz futsalu Karlovy Vary
29. Okresní svaz futsalu Sokolov
30. Okresní svaz futsalu Děčín
31. Okresní svaz futsalu Chomutov
32. Okresní svaz futsalu Litoměřice
33. Okresní svaz futsalu Louny
34. Okresní svaz futsalu Most
35. Okresní svaz futsalu Teplice
36. Okresní svaz futsalu Ústní nad Labem
37. Okresní svaz futsalu Česká Lípa
38. Okresní svaz futsalu Jablonec nad Nisou
39. Okresní svaz futsalu Liberec
40. Okresní svaz futsalu Semily
41. Okresní svaz futsalu Hradec Králové
42. Okresní svaz futsalu Jičín
43. Okresní svaz futsalu Náchod
44. Okresní svaz futsalu Rychnov nad Kněžnou
45. Okresní svaz futsalu Trutnov
46. Okresní svaz futsalu Chrudim
47. Okresní svaz futsalu Pardubice
48. Okresní svaz futsalu Svitavy
49. Okresní svaz futsalu Ústní nad Orlicí
50. Okresní svaz futsalu Havlíčkův Brod
51. Okresní svaz futsalu Jihlava
52. Okresní svaz futsalu Pelhřimov
53. Okresní svaz futsalu Třebíč
54. Okresní svaz futsalu Žďár nad Sázavou
55. Okresní svaz futsalu Blansko
56. Okresní svaz futsalu Brno – město
57. Okresní svaz futsalu Brno – venkov
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58. Okresní svaz futsalu Břeclav
59. Okresní svaz futsalu Hodonín
60. Okresní svaz futsalu Vyškov
61. Okresní svaz futsalu Znojmo
62. Okresní svaz futsalu Kroměříž
63. Okresní svaz futsalu Uherské Hradiště
64. Okresní svaz futsalu Vsetín
65. Okresní svaz futsalu Zlín
66. Okresní svaz futsalu Jeseník
67. Okresní svaz futsalu Olomouc
68. Okresní svaz futsalu Prostějov
69. Okresní svaz futsalu Přerov
70. Okresní svaz futsalu Šumperk
71. Okresní svaz futsalu Bruntál
72. Okresní svaz futsalu Frýdek – Místek
73. Okresní svaz futsalu Karviná
74. Okresní svaz futsalu Nový Jičín
75. Okresní svaz futsalu Opava
76. Okresní svaz futsalu Ostrava – město
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