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Komuniké ze zasedání Výkonného výboru SFČR 10.12.2020
Výkonný výbor SFČR přijal na svém zasedání dne 10.12.2020 následující závěry:

1. VV SFČR schvaluje Zápis a Komuniké z mimořádného zasedání VV, které se uskutečnilo dne
19.11.2020.

2. VV SFČR potvrzuje svá rozhodnutí učiněná mimo zasedání VV v období 20.11. - 9.12.2020
formou per-rollam, tj. schválení návrhů:
-

Místo konání KV ME ČR-Polsko 29.1.2021 – SH Brno

-

Prohlášení VV SFČR k možnosti zahájení venkovních soutěží futsalu v souladu s opatřeními Vlády
ČR

3. VV SFČR bere na vědomí oznámení předsedy VV SFČR p. Mesteka, že k termínu bezprostředně
následující 9. VH SFČR odstoupí z funkce předsedy VV SFČR a to z důvodu kombinace pracovních i
osobních důvodů.

4. VV SFČR na vědomí informaci 3.místopředsedy SFČR p. Kolmana, že se bude ucházet o funkci
předsedy VV SFČR na bezprostředně následující Valné hromadě SFČR.

5. VV SFČR ukládá sekretariátu SFČR ve spolupráci s Právním oddělením FAČR zajistit přípravu
legislativy 9. Řádné Valné hromady SFČR.

6. VV SFČR bere na vědomí informace k přípravě návrhů novelizace statutů odborných komisí SFČR, a
to včetně doplnění možnosti realizovat zasedání distanční formou prostřednictvím videokonference na
on-line platformě Microsoft Teams. VV překládá schvalování novelizovaných znění na následující
zasedání VV.

7. VV SFČR bere na vědomí informace o řešení problematiky GDPR a ukládá Sekretariátu SFČR, aby
uskutečnil úkony nezbytné k finálnímu vyřešení problematiky GDPR.
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8. VV SFČR bere na vědomí informace o vyhlášení programu NSA na podporu sportovní infrastruktury.

9. VV SFČR bere na vědomí informace o uspořádání předkola UEFA Futsal Champions League
2020/21 v Chrudimi a gratuluje k postupu FK Chrudim do další fáze UEFA Futsal Champions League.

10. VV SFČR bere na vědomí plán akcí reprezentace „A“, „21“., „19“ a „žen“ na rok 2021 s apeluje na
maximální možné respektování mezinárodních termínů FIFA a UEFA.

11. VV SFČR bere na vědomí úvodní verzi seznamu sportovních hal pro mezistátní utkání futsalu a
ukládá Oddělení logistiky FAČR průběžně aktualizovat uvedené údaje.
12. VV SFČR bere na vědomí informace ohledně příprav ve vztahu k pořádání domácích utkání KV ME
2021 s tím, že o místě konání utkání ČR vs. Portugalsko, které se uskuteční dne 10. 3. 2021, rozhodne
vhledem k termínovým požadavkům UEFA, formou per-rollam.
13. VV SFČR bere na vědomí informaci o přípravě Licenčního řádu SFČR a ukládá ligovému sekretáři p.
Chybovi a zástupci Právního oddělení FAČR p. Slaninovi návrh Licenčního řádu rozeslat členům VV
SFČR.

14. VV SFČR bere na vědomí informaci o stavu fakturací FAČR v rámci celostátních soutěží futsalu za
náklady spojené s organizací 1. a 2.CL 2020 i o dokončené finanční podpoře klubů CL soutěží od
FAČR/MŠMT za rok 2020.

15. VV SFČR bere na vědomí informaci p. Kolmana o realizaci finanční podpory NSA klubům 1.
FUTSAL ligy

16. Výkonný výbor SFČR rozhodl o dalším průběhu futsalových soutěží takto:
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-

Za předpokladu, že to epidemická situace v ČR umožní v souladu se závaznými hygienickoepidemiologickými podmínkami pro konání soutěžních utkání stanovenými ze strany Ministerstva
zdravotnictví ČR, případně v souladu s aktuálně platným a účinnými nařízeními či usneseními Vlády
ČR či mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, jakož i jinými obecně závaznými
právními předpisy, se od 1. 1. 2021 začnou opět konat soutěžní utkání 1. FUTSAL ligy.

-

Odkládá na dobu nezbytně nutnou rozhodnutí o pokračování soutěží 2. liga futsal „západ“, 2. liga
futsal „východ“, Dorostenecká liga futsalu, Juniorská liga futsalu, 1.FUTSAL liga žen a Pohár SFČR,
a to s ohledem na možný pozitivní vývoj epidemické situace v ČR. Rozhodnutí o ukončení těchto
soutěží považuje VV SFČR až za krajní řešení, které by v současné chvíli bylo předčasné. VV SFČR
upozorňuje, že odstoupení klubu ze soutěže před definitivním rozhodnutím o jejím ukončení je
považováno za porušení Soutěžního řádu SFČR a takové jednání bude postoupeno STK.

-

Další futsalové soutěže mohou jednotlivé řídící orgány soutěží restartovat pouze ve venkovních
prostorech a při splnění pravidel uvedených v aktuálně platných a účinných nařízeních či usneseních

Vlády ČR, mimořádných opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, jakož i jiných obecně závazných
právních předpisů.
17. VV SFČR bere na vědomí informace o stavu zpracování návrhu žádosti o stanovení závazných
hygienicko-epidemiologických podmínek ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR pro konání soutěžních
utkání v rámci 1. FUTSAL ligy od 1.1.2021, pokud vyhlášená opatření neumožní hrát dříve.

18. VV SFČR schválil návrh změny Disciplinárního řádu SFČR – vložení nového ustanovení § 82, resp.
změna ustanovení § 23 odst. 2 písm. a).

19. VV SFČR diskutoval principy nasazování rozhodčích a delegátů od 1.1.2021 a dále systém kontroly
výsledků testování COVID-19 pro týmy, rozhodčí a delegáty v rámci utkání CL futsalu a ukládá
sekretariátu neprodleně předložit návrh Metodického pokynu ve věci pořadatelské organizace a testování
na COVID-19, pro potřeby organizace soutěží futsalu, ke schválení per-rollam, z důvodu neprodlené
informovanosti klubů 1.FUTSAL ligy.

20. VV SFČR bere na vědomí informace marketingového ředitele STES Mgr. Václava Kudrny k
marketingu futsalu.

21. VV SFČR bere na vědomí informace k přípravě realizace návrhu koncepce identity futsalu v rámci
návrhu nového brandu FAČR.

22. VV SFČR zamítl návrh předsedy Okresního svazu futsalu Brno-město p. Poláka na prodloužení
platnosti členství v SFČR na rok 2021 na základě převodu členského příspěvku z roku 2020. Dalšími
tématy, které p. Polák přednesl, se bude VV zabývat na svém dalším zasedání dne 14. 1. 2021. VV ukládá
p. Poláka v tomto smyslu informovat.

23. VV SFČR bere na vědomí informace p. Roda o aktuálním stavu členské základny v otázce právní
subjektivity členských klubů.

24. VV SFČR bere na vědomí informaci o stanovení termínu úhrady členských příspěvků pro zajištění
platnosti členství v SFČR na rok 2021 (od 15.12.2020 včetně převod členství na rok 2021).
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25. VV SFČR schválil povinnost úhrady členství pro start v soutěžích futsalu.
26. VV SFČR bere na vědomí přehled aktuálních pohledávek SFČR.

27. VV SFČR bere na vědomí následující termíny porad sekretariátu, marketingu a LOC KV ME, které se
uskuteční dne 15. 12. 2020 a 5. 1. 2021.

Termín následujícího zasedání VV SFČR: 14.1.2021 od 15.30 hod. v Praze.

