
Příloha č. 1 
 

SVAZ FUTSALU ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. 

Stanovy - článek 2 
Poslání SF ČMFS 

1. Posláním SF ČR je pečovat o komplexní rozvoj a propagaci futsalu v ČR a vytvářet 
pro něj na všech stupních všestranné podmínky, prostřednictvím činnosti v klubech 
vést členy a mládež k pozitivním občanským postojům a zásadám, k fair-play a ke 
zdravému způsobu života a zabraňovat, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a 
jiných návykových látkách, přičemž v tomto úzce spolupracuje se všemi složkami SF 
ČR a ČMFS. 

2. Své poslání uskutečňuje SF ČR zejména tím, že:  
a. je zřizovatelem, vlastníkem, pořadatelem a organizátorem soutěží futsalu všech 

tříd, které přímo řídí svými orgány podle pravidel vydaných Mezinárodní 
federací fotbalových asociací (dále jen FIFA) a na základě řádů a předpisů, 
které pro jejich řízení sám vydává  

b. vydává řády a předpisy pro svou činnost, kterými jsou zejména Soutěžní řád, 
Rozpisy soutěží (propozice), Registrační řád, Odvolací řád, Disciplinární řád, 
Pravidla, Směrnice, Statuty a řády upravující činnost orgánů SF ČR, podmínky 
pro účast v soutěžích SF ČR, zásady pro rozhodování sporů v SF ČR atd., 
které jsou ve většině případů analogicky odvozeny od řádů a předpisů ČMFS  

c. organizuje a řídí přípravu a činnost rozhodčích, delegátů, trenérů a dalších 
činovníků, přičemž v tomto velmi úzce spolupracuje s ostatními složkami 
ČMFS těchto odborností, příp. dalšími vybranými subjekty odpovídajícího 
zaměření  

d. prosazuje a chrání zájmy a práva futsalu i klubů futsalu v něm sdružených vůči 
jiným orgánům a organizacím, zastupuje futsal v ČR prostřednictvím orgánů 
ČMFS i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu svazu i klubů a všech 
účastníků soutěží  

e. zabezpečuje obsahově i organizačně sportovní reprezentaci ČR ve futsalu v 
soutěžích FIFA a UEFA, pořádá mezistátní a mezinárodní utkání a zajišťuje 
obsahově potřebnou přípravu reprezentačního družstva (ev. družstev) a je 
nápomocen klubům startujícím v evropských (mezinárodních) futsalových 
pohárových soutěžích  

f. zajišťuje vydávání odborné literatury na podporu futsalu a tiskovin pro potřeby 
soutěží  

g. zabezpečuje propagaci futsalu v médiích, vyhlašuje ankety v souvislosti se 
soutěžemi a činností reprezentačního družstva  

h. věnuje péči výchově mládeže a talentované hráče připravuje pro dosažení 
nejvyšší výkonnosti  

i. může se podílet na chodu nadací a nadačních fondů, zřízených na podporu 
rozvoje futsalu  

   



3. Prostřednictvím svých orgánů i orgánů ČMFS má SF ČR zajištěnou spolupráci s 
Mezinárodní Federací Fotbalových Asociací (FIFA) a Unií Evropských Fotbalových 
Asociací (UEFA), a jejich Komisemi futsalu.    

4. Sdružení ČMFS v Českém svazu tělesné výchovy (ČSTV) se na základě postavení SF 
ČR v ČMFS vztahuje odpovídajícím způsobem i na SF ČR.    

5. Prostřednictvím svých orgánů i orgánů ČMFS má SF ČR zajištěnou spolupráci s 
Českým olympijským výborem (ČOV) a jeho prostřednictvím a prostřednictvím FIFA 
i s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v oblasti futsalu.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 

Neamatérská smlouva s juniorským hráčem futsalu 

 

Futsalový  klub     FC TANGO BRNO, 602 905 
 
zastoupený    panem  Jiřím Štěrbou  (předseda klubu) 
 
(dále jen „klub“) 
 

a 
 
Pan           Záruba Radim 
 
narozený          
 
bytem         (dále jen „hráč“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne tuto 
 

SMLOUVU  O VÝKONU SPORTOVNÍ ČINNOSTI 

I 

Úvodní ustanovení 
 
1.) Potřeba vymezení vzájemných práv a povinností při výkonu sportovní činnosti ve 

prospěch klubu a zajištění odpovídajících materiálních a finančních podmínek hráče vede 
smluvní strany k uzavření této smlouvy. 

 
2.) Tato smlouva se uzavírá na dobu od   1.1.2010  do  31.12.2012 
 
3.) Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zákonem a předpisy ČMFS. 
 
4.) Ve smyslu čl. 5 odst. 1 Přestupního řádu FIFA má tato smlouva charakter neamatérské 

smlouvy hráče. 
 

II 
Povinnosti hráče 

 
1.) Hráč bude na základě této smlouvy vykonávat v klubu sportovní činnost spočívající ve 

sportovní přípravě a účasti na mistrovských a přátelských utkáních a dalších akcích, 
k nimž bude nominován (dále jen „sportovní činnost“). 

 
2.) Hráč je povinen dodržovat klubem stanovený rozsah, režim a obsah sportovní činnosti a 

přitom se řídit pokyny trenéra a dalších oprávněných zástupců klubu. 
 



3.) Hráč se dále zavazuje: 
 

a) vynakládat v rámci svých možností a schopností maximální úsilí k dosažení cílů 
klubu, 

 
b) znát a dodržovat pravidla a řády, vystupovat v rámci zásad sportovní etiky a dbát, aby  

nedocházelo k újmám na zdraví a vzniku jiných škod, 
 

c) dbát o své zdraví a fyzickou kondici a dodržovat zásady správné výživy, hygieny,  
regenerace a rehabilitace podle obvyklých zásad nebo podle pokynů trenéra a dalších 
oprávněných zástupců klubu, pojistit se proti následkům úrazu. 

        
       d.) při absenci z důvodu zranění v zápasech za jiný tým( fotbal, futsal) ztrácí hráč nárok  
            na  odměnu, případně její poměrnou část 
                          
       e.) v případě neomluvené neúčasti v mistrovském utkání je sjednána smluvní pokuta až  

ve  výši  dvou měsíčních odměn 
            

 
 

III. 
Povinnosti klubu 

 
1.) Klub se na základě této smlouvy zavazuje: 
 

a) vytvořit hráči potřebné podmínky pro výkon jeho sportovní činnosti v souladu s touto  
smlouvou. 
 

b) poskytnout hráči odměnu sjednanou v čl. IV této smlouvy, 
 

c) zajistit hráči materiálně technické vybavení k řádnému výkonu jeho sportovní  
 

činnosti, a to: 
 
- dle potřeby 
 

d) poskytovat hráči stravu v době cest k utkáním v rozsahu stanoveném rozhodnutím  
klubu, 
 

e) poskytovat hráči cestovní náhrady podle z. č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách, 
v souvislosti se sportovní činností na základě této smlouvy, pokud je hráč nucen je 
vynaložit. 

 
IV. 

Odměna 
 
1.) Za řádný výkon sportovní činnosti náleží hráči odměna ve výši  1.000,- Kč(slovy jeden 

tisíc  korun). měsíčně. Řádným výkonem sportovní činnosti se rozumí: 



• 100%  tréninková účast – v případě neomluvené neúčasti na tréninku, bude 
hráči odměna krácena poměrnou částkou 

• plnohodnotné tréninkové a zápasové nasazení 
Pokud hráč utrpí zranění na akci FC TANGO BRNO a z toho důvodu bude neschopen 
absolvovat tréninkové a zápasové zatížení, bude mu vyplácena plnohodnotná odměna viz. 
výše. 

 
 

2.) Za účast v utkáních, za výsledky utkání, popř. umístění v soutěži může hráč obdržet       
odměnu podle prémiového řádu klubu, nebo podle rozhodnutí orgánu klubu. Výše 
odměny je vedle ustanovení prémiového řádu klubu závislá na výkonnosti hráče a jeho 
podílu na výsledku. Tato odměna (popř. souhrn odměn) je splatná měsíčně. 

3.) Odměna za uplynulý měsíc je splatná vždy desátý den měsíce následujícího, přičemž 
bude hráči vyplacena na účet (v hotovosti). Podle § 7 zákona o dani z příjmů fyzických  
a právnických osob má odměna charakter příjmu osoby samostatně výdělečně činné. Hráč 
sám uhrazuje pojistné zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a přiznává daň 
z příjmu. 
 

V 
Skončení platnosti smlouvy 

 
1.) Platnost smlouvy skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Smlouvu je možno  
       po dohodě stran prodloužit. Klub může uplatnit 6 měsíců před skončením platnosti    
       smlouvy opci na prodloužení smlouvy o jeden rok. 

 

VI  
Závěrečná ustanovení 

 
1.) Smluvní strany se zavazují, že případné spory o výkon práv a povinností z této  
      smlouvy budou řešit smírnou cestou. 
2.) Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky, které by bránily  
      jejímu uzavření. 
3.) Obě smluvní strany jsou vázány mlčenlivostí o podmínkách této smlouvy vůči třetím   

osobám. 
 

V Brně  dne  28.12.2009 
 
 
 
 
………………………………….                         ……………………………….. 
     hráč       prezident klubu 
 

         
                                                                                      ……………………………… 
         Sekretář klubu 
Podpisy rodičů:  



 


