Zápis ze shromáždění delegátů
Česká federace sálového fotbalu–Futsal, z. s.
Areál UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10, Praha - Zbraslav, 9. 9. 2017
1. Úvod
Shromáždění delegátů (dále jen SD) zahájil v 11:14 hodin předseda České federace sálového fotbalu–Futsal,
z.s. (dále jen ČFSF) Ing. Milan Semmler, který přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za účast.

2. Volba řídícího SD
Předseda ČFSF Milan Semmler navrhuje, že by se řízení SD ujal sám. Nikdo z přítomných delegátů nevznesl
protinávrh a nikdo nemá proti tomu námitku.
Hlasování:

pro
Proti
zdržel se

7
0
1

Pan Milan Semmler byl schválen řídicím SD.

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Delegáti SD navrhli, aby se zapisovatelem stal pan Jiří Havlásek a ověřovatelem zápisu pan Jan Suchánek.
Hlasování: Jiří Havlásek

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Jan Suchánek

pro
proti
zdržel se

7
0
1

Pan Jiří Havlásek byl schválen zapisovatelem a pan Jan Suchánek ověřovatelem zápisu SD ČFSF.
Po volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu dorazili v 11:17 hodin další dva delegáti (Liberecký kraj a Praha).

4. Volba mandátové komise
Delegáti SD navrhli na předsedu mandátové komise paní Miloslavu Suchánkovou.
pro
9
proti
0
zdržel se 1
Paní Miloslava Suchánková byla schválena předsedou mandátové komise. Paní Miloslava Suchánková byla
jediným členem mandátové komise.
Hlasování:

5. Volba návrhové a volební komise
Delegáti SD navrhli na předsedu návrhové a volební komise pana Jaroslava Němečka.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
1

Pan Jaroslav Němeček byl schválen předsedou návrhové a volební komise.

Delegáti SD navrhli za členy návrhové a volební komise pana Petra Matouška a pana Vladimíra Vitáska.
Hlasování: Petr Matoušek

pro
proti
zdržel se

9
0
1

Vladimír Vitásek pro
proti
zdržel se

9
0
1

Pánové Petr Matoušek a Vladimír Vitásek byli schváleni jako členové návrhové a volební komise.

6. Zpráva mandátové komise
Z pozvaných 15 delegátů je přítomno 10 delegátů. Valná hromada je usnášeníschopná.

7. Schválení programu SD.
Řídicí SD Milan Semmler seznámil delegáty s programem SD. Paní Miloslava Suchánková navrhla doplnit do
programu SD návrh na změnu odvodu členských příspěvků. Tento bod byl do programu doplněn.
PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČFSF
1. Úvod, volba řídícího SD
2. Volba zapisovatele, ověřovatele a mandátové komise
3. Volba volební a návrhové komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Schválení programu SD
6. Zpráva o činnosti a hospodaření ČFSF
7. Diskuze ke zprávě o činnosti a hospodaření ČFSF
8. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření ČFSF
9. Představení kandidátů na funkce předsedy a místopředsedy ČFSF
10. Diskuze ke kandidátům
11. Volba předsedy ČFSF
12. Volba místopředsedy ČFSF
13. Přestávka
14. Vyhlášení výsledků voleb
15. Představení kandidátů do KK ČFSF.
16. Volby KK ČFSF a vyhlášení výsledků.
17. Návrh na změnu odvodu členských příspěvků
18. Všeobecná diskuze
19. Návrh usnesení SD ČFSF
20. Schválení usnesení SD ČFSF
21. Závěr
Hlasování:

Program SD pro
Proti
zdržel se

Program SD byl schválen.

10
0
0

8. Zpráva o činnosti a hospodaření ČFSF
Zpráva o činnosti ČFSF
Zprávu o činnosti přednesl předseda ČFSF pan Milan Semmler.
Přivítání
Vážení delegáti, dovolte mi Vás přivítat na dnešním shromáždění delegátů, kterým završujeme minulé
volební období. V úvodu bych Vám chtěl poděkovat za vaši každodenní dobrovolnou práci pro rozvoj naší
federace.
Organizace a průběh soutěží
Organizace soutěží v roce 2015-2016
1.
2.
3.
4.
5.

Celostátní liga 2015/2016 – 10 účastníků, vítěz Zlín, na dalších místech Polička, Chemcomex, Brno
MČR žen – 7 účastníků - vítěz Chemcomex Praha
MČR veteráni – 6 účastníků – vítěz Premium Stonava
Pohár – finále Litomyšl – 8 účastníků – vítěz Chemcomex Praha
Krajské soutěže

1.
2.
3.
4.

Praha
Ústecký kraj
Východočeský
Zlínský

Organizace soutěží v roce 2016-2017
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Celostátní liga 2016/2017 – 8 účastníků, vítěz Chemcomex, na dalších místech Polička, Zlín, Sparta
MČR veteráni – 6 účastníků – vítěz Premium Stonava
Pohár – finále České Budějovice - 8 účastníků – vítěz PCO Rudolfov
Krajské soutěže
Praha
Ústecký kraj
Východočeský
Zlínský

Plán organizace soutěží v roce 2017-2018
1. Celostátní liga 2017/2018 - 8 účastníků: Chemcomex, Polička, Zlín, Dobříč, Větřní, Moravská
Třebová, Jilemnice, Sparta

2. MČR veteráni – 6 účastníků
3. Pohár – finále – 8 účastníků
4. Krajské soutěže
1.
2.
3.
4.

Praha
Ústecký kraj
Východočeský
Zlínský

Mezinárodní soutěže
Rok 2016

1. Organizace
2. Účast
Reprezentace
- Mistrovství Evropy mužů Jegorievsk (Rusko) – 3. místo
Kluby
- Liga mistrů – Lloret de Mar (Katalánsko) – 3. Zlín, 5. Chemcomex Praha
- Pohár UEFS – Lloret de Mar (Katalánsko) – 9. Větřní, 9. Moravská Třebová
- Veteráni 40+ - Lloret de Mar (Katalánsko) – 1. Premium Stonava, 2. SK Jílové, 5. Adria
Dobříč
- Veteráni 50+ - Lloret de Mar (Katalánsko) – 1. České Budějovice, 3. Veteráni Praha, 5.
Veteráni Děčín
Rok 2017

1. Organizace
12. - 13. 12. 2017 Evropský Superpohár: Torpedo MAMI Moskva – Chemcomex Praha

2. Účast
Reprezentace
- Mistrovství Evropy U21 – Katalánsko – 6 týmů
- Mistrovství Evropy žen – Katalánsko – 6 týmů
Kluby
- Liga mistrů – Rimini (Itálie) – 3. Polička, 9. Zlín,
- Pohár UEFS – Lloret de Mar (Katalánsko) – 1. Chemcomex, 5. Větřní
- Veteráni 40+ - Stolbcy (Bělorusko) – 3. SK Jílové, 4. Ježek Praha
- Veteráni 50+ - bude se konat 17.9.-23.9.2017
Zhodnocení soutěžní činnosti ČFSF
Z uvedeného přehledu je zřejmá naše nesmírně aktivní účast v mezinárodních soutěžích. Již několik let
patříme k nejvyšší evropské špičce a pravidelně dosahujeme horní příčky v nejprestižnějších evropských
turnajích jak na poli reprezentační, tak i na poli klubové. Naše celky mají enormní zájem na účasti
v evropských pohárech a patříme společně s Ruskem k nejpilnějším účastníkům. Zde je třeba vyzdvihnout
mužské týmy, které dokázaly proniknout do nejužší špičky, a samozřejmě veterány, kteří tuto špičku určují.
Organizace národních soutěží v ČR je rozdělena do dvou základních úrovní – celostátní a regionální (krajské
a okresní). Pravidelně pořádáme CL ligu, MČR veteránů a Český pohár. V loňském roce se nám bohužel
nepodařilo zajistit dostatečný počet družstev pro uspořádání finále MČR žen a jeho následující osud je
nejistý.
V posledních dvou letech jsme se ani my nevyhnuli propadu v počtu účastníků našich soutěží. Bohužel není
přílišný zájem o účast v nejvyšší soutěži, i když účastníci mají jedinečnou šanci na prezentaci na mezinárodní
úrovni. Další úbytek členské základny vidíme jak u žen, tak i v krajských soutěžích.
Náš svaz bohužel není zařazen na seznam prioritních sportů, a proto máme velké problémy se zajištěním
dotací na vlastní činnost. Daří se to především některým ligovým týmům, které jsou často podporovány
městskými programy. Na celorepublikové úrovni se nám zatím do uvedených projektů nepodařilo
proniknout.

Přes výše uvedené finanční problémy není možné přehlédnout naši kontinuální aktivní účast na všech
evropských mistrovstvích (U21, ženy, muži). Tato mistrovství se konají jednou za dva roky a účast na nich je
dosti ekonomicky náročná. Naštěstí se zatím vždy podařilo sehnat sponzora, který celou akci zaštítil tak, že
jsme se jí mohli důstojně zúčastnit.
Výkonný výbor
Složení
Volení funkcionáři: Předseda – Milan Semmler, místopředseda – Jakub Prokeš
Členové: představitelé jednotlivých krajských sdružení:
Praha - Suchánková, Ústecký kraj – Jedlička, Zlínský kraj - Vitásek
Je nutné konstatovat, že činnost VV byla do značné míry paralyzována nezapojením se místopředsedy do
jakýchkoli aktivit. Veškerá agenda místopředsedy byla převzata předsedou, což mělo neblahý účinek
především na domácí soutěže, jejichž organizaci měl dle předem domluveného rozdělení rolí vést právě
místopředseda.
Činnost
VV se personálně sešel pouze jednou – hned po minulé VH ve Vysokém Mýtě. V dnešní době je velice
složité zajistit osobní účast na pravidelných zasedáních. Dalším důvodem byly administrativní překážky při
registraci pobočných spolků, čímž vzniklo právní vakuum pro činnost VV.
Tento problém byl řešen především osobními telefonním kontaktem, na jehož základě bylo dosaženo
alespoň minimální komunikace mezi členy federace. Další směřování VV bude jistě předmětem následující
diskuse.
Komise
Název komise a její předseda
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligová – Josef Soukeník
Disciplinární – Vladimír Vitásek
Rozhodčích – Jiří Belžík
Matriční – David Rada
STK – Oldřich Frajt
Veteránů – Míla Suchánková
Tisková – Petr Koseček
KK – Jiří Havlásek (volena VH)

Stručné hodnocení činnosti komisí
Za práci v komisích bych chtěl poděkovat všem předsedům. Pouze jejich osobní nasazení zajistilo kontinuitu
našeho sportu v minulém období. Svou roli v minulém období zvládli bez větších problémů a případná
nedorozumění se vždy dokázala urovnat na lidsky důstojné úrovni
V minulém období jsme měli velké problémy s personálním naplněním komisí. Vlastní komisi ve většině
případů tvořil pouze její předseda, který vykonával veškerou činnost. Je k zamyšlení pro nový VV, zda-li
federace potřebuje tolik komisí a nebylo-li by jednodušší některé komise zrušit a nahradit je zodpovědnou
osobou, jako to bylo provedeno u tiskové a matriční komise.
Stanovy, řády a směrnice
Na minulé valné hromadě byly přijaty nové stanovy v souladu s požadavky Obchodního zákoníku. Řády
a směrnice nebyly měněny.

Členská základna
V průběhu období od poslední valné hromady došlo k výrazné změně naší členské základny. Sami se osobně
přesvědčujete, jak je těžké pro náš sport přivést nové zájemce. V roce 2017 bylo ve federaci registrováno 90
družstev a 1183 členů. Členská základna velice rychle stárne. Úbytek členské základny je citelný zejména
u žen, které dnes ve federaci nejsou zastoupeny žádným týmem.
Propagace
Propagace našeho sportu tak zůstává dosti bolavou patou. Jedinou aktivní propagační linkou federace
zůstává náš web a teletext České televize, o něž se vzorně stará pan Koseček. Dalším zdrojem propagace
jsou regionální noviny, které pravidelně informují především o výsledcích místních celků v celostátní lize.
Dalším propagačním kanálem jsou pravidelné internetové přenosy z Final Four Celostátní ligy. I přes
poměrně vysoké náklady na jejich pořízení je možné konstatovat, že alespoň tímto způsobem dokážeme
část veřejnosti informovat o našich aktivitách.
V příštím období bude aktivní propagace jedním z hlavních úkolů pro nové vedení federace.
Sponzoři
Jak již bylo řečeno, naše federace pracuje bez státních finančních dotací a je zcela odkázána na získávání
vlastních zdrojů pro svou činnost. i zde máme opravdu co zlepšovat. Na regionální úrovni naše týmy dokáží
získávat alespoň základní prostředky pro svou činnost, bohužel na republikové a mezinárodní úrovni se nám
to stále nedaří.
Všechny plánované akce jsme dokázali finančně pokrýt především za pomoci našich sponzorů jak od
právnických osob, tak i prostřednictvím individuálních sponzorských darů. Díky této skutečnosti jsme
dokázali financovat všechny mezinárodní akce našich reprezentačních výběrů. V současnosti však naše
finanční situace není nijak růžová a před novým vedením bude stát problém zajištění financí na letošní ME
U21 a ME žen. V příštím roce nás čeká ME mužů v Belgii a již dnes je nejvyšší čas na nalezení finančních
zdrojů i pro tuto akci.
Mezinárodní postavení naší federace
Naše organizace patří mezi mezinárodně nejaktivnější a celosvětově nesmírně respektované federace. Na
mezinárodním poli došlo v tomto roce k výrazným posunům, jejichž důsledky budu prezentovat v následné
diskusi. V současné době je vyvíjen velký tlak na evropské federace ze strany AMF, čímž vzniká dost velké
napětí v otázce budoucnosti.
Závěr
Vážení delegáti,
zpráva o činnosti pouze velice stručně zhodnotila to, co se událo během posledních dvou let v našem
sportu. Jen pouhý výčet činností ukazuje, kterým směrem se do budoucna futsal UEFS vydává. Je to cesta
nesmírně složitá a bude záležet pouze na nás, zda-li dokážeme udržet tradice a rozvíjet naše aktivity
i v následujících letech. Věřím, že po dnešním Shromáždění delegátů nalezneme dostatek sil, abychom
mohli náš sport dále posunout a dokázat, že i v amatérských podmínkách je možné dělat kvalitní sport na
nejvyšší mezinárodní úrovni.
V Praze 9. září 2017

Milan Semmler,
Česká federace sálového fotbalu-Futsal, z.s.

Zpráva o hospodaření ČFSF
Předseda ČFSF pan Milan Semmler představil delegátům SD následující celkové přehledy hospodaření
federace za uplynulé volební období a k tabulkám poskytl výklad.
Příjmy
Sponzor
Liga
Členské příspěvky
Zálohy veteráni
Zálohy Český pohár
Záloha zeny
Ostatní
Vrácené platby
Banka

Celkem
Bilance

Účet Federace 2015
Částka
Výdaje
135 000,00 Repre
45 080,00 Liga mistrů
42 870,00 Členské příspěvky
7 000,00 Větřní
5 000,00 Český pohár
4 500,00 Zeny
6 500,00 Účetnictví
5 612,00 Vrácené platby
4,44 Banka
Web

Částka
-228 302,00
-16 100,00
-1 840,00
-7 000,00
-5 000,00
-16 800,00
-12 000,00
-5 612,00
-1 842,85
-7 509,00

251 566,44

-302 005,85
-50 439,41

Účet Federace Euro 2015
Částka
Výdaje
10 000,00 Repre
10 540,00 Liga mistrů
6 000,00 UEFS
0,17 Banka

Příjmy
Sponzor
Liga mistrů
Poháry
Banka
Celkem

Částka
-14 264,00
-8 600,00
-3 000,00
-82,05

26 540,17
EUR

Bilance

Příjmy
Startovné
Zálohy a ČP
Banka
Vratka

Celkem
Bilance

Příjmy
Sponzor
Dotace
Členské příspěvky
Zálohy veteráni
Zálohy Český pohár
Pokuty
Ostatní
Banka

-25 946,05
kurs

594,12

CZK
27,00

Účet Liga 2015
Částka
Výdaje
120 000,00 Cestovné
43 839,00 Final Four
8,80 Členské příspěvky
4 282,00 Tisková komise
Banka
Vratka
168 129,80
20 226,15
Účet Federace 2016
Částka
Výdaje
10 000,00 Repre
8 500,00 Větřní
52 180,00 Český pohár
16 000,00 AMF
2 000,00 Dotace poháry
13000 Sponzor . Vykov
1 950,00 Účetnictví
7,07 Web
Banka

16 041,24

Částka
-64 109,00
-64 061,00
-6 850,00
-7 000,00
-1 601,65
-4 282,00
-147 903,65

Částka
-18 667,00
-15 000,00
-5 000,00
-26 493,00
-10 000,00
-8 500,00
-12 000,00
-1 209,00
-2 066,28

Celkem
Bilance

103 637,07

Účet Federace Euro 2016
Částka
Výdaje
7 750,00 Repre
7 000,00 Poháry
0,07 UEFS
Banka

Příjmy
Sponzor
Poháry
Banka

Celkem

-7 823,00
-2 000,00
-6 000,00
-82,05
-15 905,05

kurs

Bilance

-1 154,98

CZK
27,00

-31 184,46

Účet Liga 2016
Částka
Výdaje
120 000,00 Cestovné
61 979,00 Final Four
8,80 Členské příspěvky
Tisková komise
Banka

Příjmy
Startovné
Zálohy a ČP
Banka

Celkem
Bilance

Částka
-61 394,00
-63 555,00
-25 000,00
-6 000,00
-1 672,32

181 987,80
24 366,48

Příjmy
Reklama
Dotace
Členské příspěvky
Zálohy Český pohár
Banka

Celkem
Bilance

-157 621,32

Účet Federace 2017
Částka
Výdaje
10 000,00 Repre
8 500,00 Veteráni
70 580,00 Český pohár
10 000,00
7,07 Dotace poháry
Sponzor . Vykov
Účetnictví
Web
Banka
99 087,07
59 670,94

Částka

Celkem

-1 000,00
-8 000,00
-7 500,00
-8 500,00
-12 000,00
-1 209,00
-1 207,13

Částka

-750,00
-26,24

1 000,06

-776,24
kurs

223,82

Částka

-39 416,13

Účet Federace Euro 2017
Výdaje
Repre
1 000,00 Poháry
0,06 UEFS
Banka

EUR
Bilance

Částka

14 750,07
EUR

Příjmy
Sponzor
Poháry
Banka

-98 935,28
4 701,79

CZK
26,00

5 819,32

Příjmy
Startovné
Zálohy a ČP
Banka

Celkem
Bilance

Účet Liga 2017
Částka
Výdaje
30 000,00 Cestovné
27 264,00 Final Four
6,35 Členské příspěvky
Tisková komise
Banka
Vratka

Částka
-31 168,00
-83 614,00
-23 500,00
-4 000,00
-1 000,20
-5 400,00

57 270,35

-148 682,20
-91 411,85

9. Diskuze ke zprávě o činnosti a hospodaření ČFSF
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

10. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření ČFSF
Zpráva o hospodaření
pro
10
proti
0
zdržel se
0
Zpráva o hospodaření ČFSF za minulé funkční období byla schválena. Zpráva o činnosti ČFSF byla delegáty
SD vzata na vědomí.
Hlasování:

11. Představení kandidátů na předsedu a místopředsedu ČFSF
Z pléna SD byl na funkci předsedy ČFSF navržen dosavadní předseda pan Milan Semmler. Pan Milan
Semmler svou delegaci přijal s tím, že o tuto funkci má i nadále zájem. Na funkci místopředsedy nikdo
nekandidoval. Žádný z oslovených potenciálních kandidátů neměl o tuto funkci zájem.

12. Diskuze ke kandidátům
K navrženému budoucímu předsedovi neměl nikdo výhrady. Milan Semmler však nastínil obavy o post
místopředsedy a podmínil svou kandidaturu tím, že bude někdo vykonávat funkci místopředsedy. Nikdo
o tuto funkci nemá zájem. Milan Semmler navrhl na funkci místopředsedy nejprve pana Petra Matouška, se
kterým tuto nabídku již před SD konzultoval, ten to však po delším rozmýšlení (ještě před konáním SD)
odmítnul. Milan Semmler proto postupně jednotlivě vyzval všechny přítomné delegáty, zda by funkci
místopředsedy ČFSF byli ochotni vykonávat. Nikdo z přítomných delegátů tuto funkci vykonávat nechce.
Milan Semmler tudíž navrhl na tuto funkci pana Vladimíra Vitáska. Pan Vladimír Vitásek tuto funkci
s výhradou, že když není zbytí, přijal.

13. Volba předsedy ČFSF
Předseda návrhové a volební komise Jaroslav Němeček informoval delegáty o způsobu voleb. Vzhledem
k jedinému kandidátovi na funkci předsedy bude provedeno běžné veřejné hlasování.
Hlasování:

Milan Semmler

pro
Proti
zdržel se

9
0
1

Pan Ing. Milan Semmler byl zvolen předsedou ČFSF na funkční období let 2017 - 2019.

14. Volba místopředsedy ČFSF
Předseda návrhové a volební komise Jaroslav Němeček informoval delegáty, že volba místopředsedy bude
provedena také veřejným hlasováním.
pro
9
Proti
0
zdržel se
1
Pan Vladimír Vitásek byl zvolen místopředsedou ČFSF na funkční období let 2017 - 2019.

Hlasování:

Vladimír Vitásek

15. Vyhlášení výsledku voleb
Předseda návrhové a volební komise Jaroslav Němeček seznámil delegáty SD s výsledkem volby předsedy
a místopředsedy ČFSF na funkční období let 2017 – 2019. Předsedou byl zvolen pan Ing. Milan Semmler
a místopředsedou ČFSF byl zvolen pan Vladimír Vitásek. Oba zvolení kandidáti poděkovali delegátům SD za
důvěru.

16. Představení kandidátů do KK ČFSF
Předseda ČFSF Milan Semmler navrhl, aby KK ČFSF pracovala i v následujícím volebním období v původním
složení. Jako členy KK tedy navrhl pány Jiřího Havláska, Jana Suchánka a Petra Matouška. Všichni navržení
kandidáti svou kandidaturu přijali.

17. Volba členů KK.
Předseda návrhové a volební komise Jaroslav Němeček informoval delegáty, že vzhledem k tomu, že jsou
jen tři kandidáti, bude volba KK provedena jako celek veřejným hlasováním.
pro
8
Proti
0
zdržel se
2
Pánové Jiří Havlásek, Jan Suchánek a Petr Matoušek byli zvoleni členy KK ČFSF.
Hlasování:

KK

18. Přestávka
Po volbě KK následovala krátká přestávka. Vzhledem k jednoduchým volbám předsedy a místopředsedy
ČFSF a KK ČFSF byla přestávka v programu SD operativně přesunuta až za volbu KK.

19. Návrh na změnu odvodu členských příspěvků
Paní Miloslava Suchánková podala na základě usnesení SD Prahy návrh na změnu odvodu podílu členských
příspěvků z krajů do ČFSF snížením o 20 Kč (z původní částky 40 Kč na částku 20 Kč).
pro
6
Proti
1
zdržel se
3
Návrh paní Miloslavy Suchánkové byl delegáty SD přijat.
Hlasování:

Pan Milan Semmler podal návrh na zrušení odvodu podílu členských příspěvků členů účastnících se
Celostátní ligy zpět krajům.

pro
10
Proti
0
zdržel se
0
Návrh pana Milana Semmlera byl delegáty SD přijat.
Hlasování:

20. Všeobecná diskuze
V rámci všeobecné diskuze nejprve předseda ČFSF Milan Semmler seznámil delegáty SD se situací na
mezinárodní scéně. Popsal sled událostí ve vztahu AMF – UEFS a současnou situaci v UEFS. K tématu poté
proběhla krátká diskuze. Milan Semmler poté vyzval delegáty SD, aby se hlasováním vyjádřili, zda chtějí, aby
ČFSF zůstala členem stávající UEFS.
pro
10
Proti
0
zdržel se
0
Delegáti SD rozhodli, že ČFSF bude i nadále členem stávající UEFS.

Hlasování:

Po hlasování o členství ČFSF v UEFS opustil SD v 13:17 hodin delegát z Libereckého kraje. Počet delegátů tak
klesl na 9.
Poté následovala všeobecná diskuze s volným tématem:
Vitásek: Petru Kosečkovi patří poděkování za jeho činnost v tiskové komisi, hlavně za vkládání výsledků na
teletext a informační servis na svazovém webu. Bylo by ale dobré, kdyby na web nedával jen odkazy.
Semmler: Není jednoduché cizojazyčný text přeložit, automatickým překladačem to jen tak nejde. Bylo by to
velmi pracné.
Suchánková: Bylo by dobré, kdyby se provedla aktualizace kontaktů na webu ČFSF.
Semmler: Aktualizaci kontaktů na svazovém webu si beru osobně na starost.
Semmler: Jak to budeme dělat se zájmem družstev mimo federaci o Český pohár. Konkrétně jde nyní
o Jihočeský kraj, jehož družstva mají o pohár zájem.
Po širší diskuzi bylo domluveno, že nikomu se bránit v účasti nebude, neboť účast družstev je pro federaci
žádoucí. Podmínkou však bude zaplacení členských příspěvků ČFSF, tzn. registrace členů družstva v ČFSF.

21. Návrh usnesení SD ČFSF
Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Jaroslav Němeček.

Usnesení Shromáždění delegátů České federace sálového fotbalu–Futsal, z.s.
Praha 9. září 2017
SD ČFSF bere na vědomí:
zprávu mandátové komise, že SD je usnášeníschopné (z 15 pozvaných delegátů je 10 přítomných)
zprávu o činnosti ČFSF za období let 2015 – 2017
informaci o stavu UEFS a AMF

SD ČFSF schvaluje:
řídicího SD Milana Semmlera
zapisovatele SD Jiřího Havláska
ověřovatele zápisu SD Jana Suchánka
předsedkyni mandátové komise Miloslavu Suchánkovou
předsedu návrhové a volební komise Jaroslava Němečka
členy návrhové komise Petra Matouška a Vladimíra Vitáska
program SD
zprávu o hospodaření ČFSF za uplynulé období
volbu předsedy ČFSF Milana Semmlera
volbu místopředsedy ČFSF Vladimíra Vitáska
volbu členů KK ČFSF Jiřího Havláska, Jana Suchánka a Petra Matouška
změnu podílu odvodu členských příspěvků z krajských sdružení do rozpočtu federace
zrušení převodu podílu členských příspěvků z Celostátní ligy do krajských sdružení
členství ČFSF v UEFS
usnesení SD ČFSF
SD ČFSF ukládá:
předsedovi ČFSF aktualizaci kontaktů na webu ČFSF

22. Schválení usnesení SD ČFSF.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení SD ČFSF bylo v navrženém znění schváleno.

23. Závěr
Řídící SD Milan Semmler na závěr poděkoval všem přítomným delegátům za účast a v 14:10 hodin SD
ukončil.

Dle průběhu zasedání zapsal:

Jiří Havlásek

Zápis ověřil:

Jan Suchánek

Přílohy:

Pozvánka na SD
Prezenční listina

