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Dôležité termíny klubového licen čného systému (KLS)      
a Finančného fair play v licen čnej sezóne 2016/2017 

 
 
 
 
 
 

 

Termíny 
FFP (klub) 

Informácie predkladané Licenčnej administratíve UEFA 
licenzorom (SFZ) alebo klubom 

Termíny KLS
(licenzor) 

 

15.7.2016 Klubový monitoring – vloženie dát do CL & FFP ITS 
(týka sa všetkých účastníkov súťaží UEFA 2016/17) 
� Klubové informácie za roky 2014 (T-2), 2015 (T-1) a 2016 (T)        CI_2016.01 
� Vyrovnané hospodárenie za roky 2014 (T-2) a 2015 (T-1)              BE_2016.06
� Záväzky po splatnosti k 30.6.2016 (články 59, 60 a 60bis smernice)  OP_2016.06 

 

 Žiadosť o výnimku/y na licenčnú sezónu 2017/18 
(Zaslanie písomnej žiadosti na UEFA – iba ak licenzor žiada o nejakú výnimku) 

 

30.9.2016 
 

17.10.2016 Klubový monitoring – vloženie dát do CL & FFP ITS 
(týka sa všetkých účastníkov súťaží UEFA 2016/17, ktorí mali k 30.6.16 záväzky 
po splatnosti, porušujú niektorý kontrolný indikátor alebo informáciu požaduje 
UEFA a obdržali písomnú požiadavku od UEFA Club Financial Control Body). 
� Záväzky po splatnosti k 30.9.2016 (články 59, 60 a 60bis smernice)  OP_2016.09 
   (transfery, zamestnanci, sociálne a daňové inštitúcie) 
� Vyrovnané hospodárenie za rok 2016 (T)                                       BE_2016.09 
� Finančné informácie do budúcnosti na rok 2016 (T+1) * 
* týka sa len klubov, ktorých reportovacie obdobie (T) skončilo do 31.7.2016 

 

 

 

Licenčná smernica platná na licenčnú sezónu 2017/18 
(Písomné informovanie UEFA o príp. zmenách Smernice klubového licenčného 
systému SFZ, vydanie 2015 alebo potvrdenie platnosti smernice bez zmien)  

 

31.10.2016 

 

15.3.2017 Klubový monitoring – vloženie dát do CL & FFP ITS 
(týka sa všetkých účastníkov súťaží UEFA 2016/17, ktorí k 17.10.2016 vkladali 
do CL&FFP ITS údaje z neauditovaných finančných výkazov) 
aktualizovaný BE_2016.09, obsahujúci: 
� Vyrovnané hospodárenie za rok 2016 (T) – auditované údaje 
� Finančné informácie do budúcnosti na rok 2017 (T+1) 
� Vyrovnané hospodárenie za roky 2012 (T-4) a 2013 (T-3) – ak je potrebné  

 

 

 Nahlásenie štadiónov pre licenčnú sezónu 2017/18 
(Predbežné nahlásenie štadiónov – možných dejísk stretnutí v súťažiach UEFA) 

 

marec 2017 
 

28.4.2017 UEFA Benchmarking  - vloženie dát CL & FFP ITS 
(týka sa všetkých účastníkov FORTUNA ligy 2016/17) 
� Údaje z finančných výkazov klubov za finančný rok 2016               FS_2017.01 

    (údaje finančného perimetra žiadateľa o licenciu pre licenčnú sezónu 2017/2018)  

 

 Rozhodnutia o udelení licencií na licenčnú sezónu 2017/18 
(Zaslanie protokolu s rozhodnutiami licenčných orgánov SFZ o udelení licencií 
pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu 2017/2018) 

 

31.5.2017 

 
Spracované podľa oznámenia LA UEFA, zo dňa 24.6.2016 
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