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STATUT KOMISE PRO STADIONY A HRACÍ PLOCHY FAČR 

 

Článek 1 

Postavení a složení Komise pro Stadiony a hrací plochy FAČR 

1. Komise pro Stadiony a hrací plochy FAČR Fotbalové asociace České republiky (dále „Komise“) 

je ustanovena v souladu s ustanovením článku 17 odst. 3 písmena f) Stanov Fotbalové asociace 

České republiky. 

2. Statut Komise (dále „Statut“ nebo „tento Statut“) je vydán jako legislativní základ fungování 

Komise, tj. včetně vymezení kompetencí a působnosti Komise v rámci Fotbalové asociace České 

republiky (dále jen „FAČR“). 

3. Komise je složena nejméně ze 7 členů jmenovaných Výkonným výborem FAČR (dále jen „VV“). 

Pro účely administrativní podpory, zajištění zasedání po technické stránce i komunikačního 

propojení mezi Komisí a FAČR je Generálním sekretářem FAČR ustaven sekretář Komise (dále 

jen „Sekretář“). 

4. Předseda Komise svolává a řídí zasedání Komise.  

5. Činnost Komise je přímo řízena VV, který schvaluje tento Statut, jakož i další předpisy potřebné 

k činnosti Komise. 

6. Náklady na činnost Komise jsou součástí rozpočtu FAČR. 

 

Článek 2 

Působnost 

1. Komise je nejvyšší autoritou v oblasti poradenství výstavby a údržby fotbalových hřišť a 

v souvislosti s tím: 

a) Posuzuje projektové dokumentace nebo hodnotí aktuální stav při místních šetřeních. 

b) Podílí se na zpracování norem, předpisů a směrnic v souvislosti se svým odborným 

zaměřením zvláště pro potřeby FAČR. 

c) Pořádá školení a semináře pro sdružené subjekty FAČR. 

d) Zodpovídá a kontroluje dodržování stanovených parametrů hřišť a stadionů. 

e) Zpracovává přidělenou agendu dotačních titulů v souladu se svým odborným zaměřením. 

f) Předkládá návrhy koncepce rozvoje fotbalových hřišť, stadionů a infrastruktury. 

2. Komise vykonává i další činnosti nad rámec činností dle odstavce 1, a to na základě rozhodnutí 

VV. 

3. Ke splnění úkolů dle odst. 1 a 2 je Komise oprávněna požadovat součinnost po členech 

odborných komisí FAČR, jakož i sekretariátu FAČR; stejně tak je Komise povinna sama na 

požádání takovou součinnost poskytovat.  
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Článek 3 

Zasedání, hlasování a rozhodování Komise 

1. Komise zasedá zpravidla jedenkrát za každý kalendářní měsíc. 

2. Zasedání Komise se svolává na základě: 

a) rozhodnutí jejího předsedy; 

b) žádosti nadpoloviční většiny jejích členů; 

c) žádosti VV. 

3. Předseda Komise je povinen svolat zasedání Komise do pěti pracovních dní na základě žádosti 

dle odstavce 1 písm. b) nebo c), není-li v žádosti připuštěna lhůta delší. 

4. Jednání Komise řídí předseda a v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen Komise (dále 

„předsedající“).  

5. Komise je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. 

6. K přijetí rozhodnutí Komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Komise. V 

případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.  

7. Koná-li se zasedání Komise distanční formu dle odstavce 8, rozumí se přítomností též spojení 

člena Komise s ostatními členy Komise prostřednictvím technického zařízení pro přenos obrazu a 

zvuku.  

8. Zasedání Komise je možné konat též distanční formou prostřednictvím videokonference na on-

line platformě Microsoft Teams (dále „distanční zasedání“), a to tehdy, zvolí-li tuto formu 

zasedání svolavatel, který tak může učinit v případě, že: 

a) to navrhne člen Komise a většina členů Komise s tím vysloví souhlas; 

b) z důvodu nouzového stavu a mimořádných opatření, ochrany veřejné bezpečnosti anebo 

ochrany zdraví je na území České republiky nebo její části omezen volný pohyb osob či 

jinak omezeno shlukování osob na jednom místě; 

c) na základě vnitřního opatření FAČR je ze závažných důvodů omezeno shlukování osob 

znemožňující uspořádání zasedání prezenční formou; 

d) na základě objektivních skutečností je na území České republiky nebo její části omezena, 

znemožněna nebo výrazně ztížena doprava; 

e) na základě objektivních skutečností je jinak ztížena fyzická účast členů Komise na 

zasedání. 

9. Svolavatel je oprávněn o konání distančního zasedání rozhodnout za předpokladu, že ho k tomu 

vedou jiné závažné skutečnosti, případně pokud s tím vysloví souhlas většina členů Komise. 

10. Komise může v mezidobí mezi svými zasedáními o neodkladných záležitostech rozhodovat „per 

rollam“. 

11. Předseda či jiný člen Komise může být dle potřeby přizván na zasedání VV. 
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Článek 4 

Zápis ze zasedání 

1. Z každého zasedání Komise se pořizuje písemný zápis. 

2. Zápis vyhotovuje Sekretář, schvaluje jej Komise na svém nejbližším zasedání a následně jej zašle 

Generálnímu sekretáři FAČR.  

3. Člen Komise může v zápisu uplatnit odchylné stanovisko k projednané věci, považuje-li tento 

postup za nezbytný. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Statut byl schválen VV dne 2. 11. 2021 a nabyl účinnost dne 2. 11. 2021. 

 


