Důvodová zpráva k návrhu Stanov SFČR
I.
Úvodem
Před Komisí futsalu (dále „KF“) stály a stále stojí v rámci realizace avizovaného
projektu „Futsalové revoluce“ dva hlavní, nelehké úkoly. Ve vztahu k prvnímu z nich, tedy
realizaci informačního systému, je KF v maximální míře závislá na Fotbalové asociaci České
republiky (dále „FAČR“). Původní předpoklad rozšíření stávajícího IS FAČR i pro futsal
bohužel nemůže být realizován, neboť FAČR sama rozhodla o vývoji úplně nového IS.
V jeho rámci je s futsalem počítáno, je ovšem otázkou, v jakém časovém horizontu se FAČR
podaří nový IS spustit. KF tak nezbývalo než svou pozornost soustředit na druhý z úkolů, který
je však svou povahou snad i významnější, tj. napravit dlouhodobě neuspokojivý stav
samotných právních základů SFČR a narovnat, resp. vyjasnit vzájemný vztah s FAČR.
V rámci právě řečeného byl v průběhu kalendářního roku 2018 připravován návrh
nových stanov SFČR. Ten byl v různých fázích příprav opakovaně předkládán členské
základně SFČR k připomínkám. Této možnosti členové SFČR využili spíše ve skromnějším
rozsahu, nicméně celá řada připomínek byla podnětných a byly zapracovány. Stejně tak lze jistě
jako pozitivní jev vnímat skutečnost, že příprava návrhu stanov vyvolala a podnítila celou
řadu diskuzí nad budoucím nastavením chodu SFČR, nad podobou organizace soutěží
apod. Celá řada těchto témat vyvstala spíše ke konci připomínkovacího období, a proto jejich
definitivní řešení návrh stanov neobsahuje a KF počítá s tím, že tato témata (blíže k nim
níže) budou v průběhu příštích dvou let řádně uvnitř našeho spolku vydiskutována a
posléze se promítnou v novelizaci těchto předkládaných stanov na další valné hromadě.
Tak jako tak platí, že i sama FAČR počítá s úpravou svých vlastních stanov tak, aby byl
vzájemný vztah s naším spolkem postaven na jisto. Tato úprava bude předložena na červnové
řádné valné hromadě FAČR. Záměrem je, aby SFČR byl v postavení specifického a
v maximální míře autonomního člena FAČR (momentálně je ve stanovách SFČR zmíněn pouze
jako blíže neurčená organizační jednotka), jehož úkolem je právě organizace futsalu, jeho
rozvoj atp. Má tak dojít k významnému pozitivnímu posunu postavení SFČR v rámci
FAČR i sportovního prostředí obecně. V návaznosti na to má dojít rovněž k uzavření smlouvy
mezi FAČR a SFČR, která bude řešit detaily vzájemné spolupráce.
II.
K návrhu stanov konkrétně
Návrh stanov vychází z principů těch stávajících, alespoň v míře, v jaké je to možné,
přesto je třeba upozornit na několik odchylek, novot.
1) Vytvoření pyramidové struktury pobočných spolků – SFČR dnes, jakkoliv se tak tváří, nemá
vytvořenu strukturu pobočných spolků. Ty oblastní, krajské nebo okresní komise futsalu, které
jsou zapsány ve veřejném rejstříku, nemají právně se SFČR ničeho společného, nejsou jeho
pobočnými spolky, nýbrž spolky samostatnými. Návrh stanov tedy počítá se zřízením
(oficiálních) pobočných spolků – oblastí, krajů, okresů. Návrhy stanov těchto pobočných spolků

jsou nyní zpracovávány a budou zveřejněny k připomínkám obdobně, jako tomu bylo u návrhu
stanov SFČR.
2) Reorganizace oblastí (čl. 5 – Interní vztahy, čl. 20 odst.5. – Účastníci VH) – Návrh Stanov se
snaží řešit nelogickou stávající anomálii. Zatímco například oblast A je zřízena pro 4 kraje, oblast
B jen a pouze pro Jihočeský kraj, tedy shodné území jako krajská komise Jihočeského kraje.
Navrhuje se tento zjevný nedostatek vyřešit reorganizací tak, že do oblasti B bude přiřazen kraj
Vysočina. V návaznosti na to poté do oblasti E z oblasti F přibude Zlínský kraj. Z hlediska
účasti na VH je v návrhu stanov ovšem počítáno se zachováním komorového principu Čechy Morava – delegáti oblastí A, B, C a D a delegáti devíti českých krajů se začleňují do české
komory, delegáti oblastí E a F a delegáti pěti moravských krajů (vč. delegátů za kraj Vysočina) se
začleňují do moravské komory. Co se týče soutěžní stránky věci, návrh Stanov počítá ve svých
přechodných ustanoveních se spuštěním divize B, E a F podle reorganizované podoby oblastí až
od sezóny 2020/21).
3) Vznik a zánik členství – K aktivnímu členství se vyžaduje uhrazený členský příspěvek SFČR.
V případě, že není uhrazen členský příspěvek více jak 18 měsíců (konkrétně 18 měsíců zpětně
k 30. 6. kalendářního roku), zaniká vedle členství v SF ČR, též registrace hráče v klubu. Další
detaily budou obsahovat vnitřní předpisy SFČR (Registrační a Přestupní), které budou
připraveny tak, aby byly účinné od 1. 7. 2019.
4) Novelizace Stanov SF ČR otevírá možnost pro odměňování volených i dobrovolných
funkcionářů.
5) Frekvence svolávání VH (čl. 19) – novelizace počítá s pořádáním VH každé 2 roky, z toho
každé 4 roky volební. Nevolební VH pak má mít účel zejména bilanční, hodnotící VH, jak to
vyžadují základní principy spolkového práva (zákon dokonce předpokládá konání VH každý
rok). Lze předpokládat, jak je naznačeno již v Úvodu, že na VH za dva roky, tedy v roce
2021, dojde k dalším úpravám Stanov v návaznosti na otevřené debaty na témata Etické
komise, podoba komorového systému, složení Výkonného výboru aj.
6) Složení Výkonného výboru (čl. 22) – Pro nejbližší čtyřleté mandátní období je navrženo zůstat
u stávajícího počtu sedmi členů s tím, že případné změny v počtu členů by obsahovala
novelizace Stanov v roce 2021
7) Etická komise (čl. 25) – Návrh Stanov nově mezi orgány SFČR zařazuje Etickou komisi. Tato
komise má za účel kultivovat futsalové prostředí a její ustavení bylo široce diskutováno
s futsalovou odbornou veřejností a je zřejmé, že její ustanovení SFČR potřebuje. Jde ovšem o
citlivou otázku, a tak návrh Stanov na případné členy Etické komise klade přísnější
nároky. V případě, že se nepodaří Etickou komisi ustavit, bude její pravomoci vykonávat
Výkonný výbor, dokud nebudou její členové zvoleni.
8) Sbor rozhodců – Návrh Stanov rovněž nahrazuje Arbitrážní komisi po vzoru FAČR Sborem
rozhodců. Je třeba konstatovat, že podoba Arbitrážní komise je v rozporu s předpisy FIFA a
navržené tento stav napravuje.
V Praze dne 30.1.2019
Zpracovali na základě výstupů ze zasedání KF FAČR 24.1.2019:
Otakar Mestek – předseda KF FAČR
a
Martin Říha – vedoucí LPO FAČR

