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Termíny finančného monitorovania klubov (FFP) v licenčnom 

cykle 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny finančného fair-play v súťažiach UEFA a finančného monitorovania klubov, sú v licenčnom 

cykle 2020/2021 stanovené / upravené nasledovne: 

➢ Žiadne záväzky po lehote splatnosti (rozšírený variant) k 31.7. a 30.9.2020; 

➢ Vyrovnané hospodárenie – iba dve vykazovacie obdobia končiace v rokoch 2019 a 2018(1) 

TERMÍNY * Informácie predkladané klubmi licenčnej administratíve UEFA 
 

07.08.2020(2) Klubový monitoring – vloženie dát do systému UEFA BOARD 
(účastníci klubových súťaží UEFA 2020/2021) 
 Klubové informácie a právna štruktúra za roky 2018 (T-2) a 2019 (T-1);              
 Finančné informácie(3) aktuálneho vykazovacieho obdobia, vrátane vyrovnaného hospodárenia 

za roky 2018 (T-2) a 2019 (T-1)(4); 
 Informačný balík záväzkov / pohľadávok uvádzajúci (i) zostatky splatné do 30.6.2020 voči iným 

klubom, zamestnancom a sociálnym / daňovým inštitúciám, (ii) sumy, vysporiadané medzi 30.6. 
a 31.7.2020 a (iii) súpis súm splatných / prijatých k 30.6.2020 voči iným klubom / z iných klubov.                                                           

 

10.10.2020 Klubový monitoring – vloženie dát do systému UEFA BOARD 
(účastníci klubových súťaží UEFA 2020/2021) 
 Informačný balík záväzkov / pohľadávok uvádzajúci (i) zostatky splatné do 30.9.2020 voči iným 

klubom,  zamestnancom  a sociálnym / daňovým  inštitúciám,  (ii) súpis súm splatných / prijatých 
k 30.9.2020 voči iným klubom / z iných klubov.                                                           

 

11.11.2020 Klubový monitoring – aktualizácia / vloženie dát 
(účastníci klubových súťaží UEFA 2020/2021 povinní dokladovať / aktualizovať údaje vyrov- 
naného hospodárenia alebo ktorých vykazovacie obdobie (T) skončilo 31.7.2020 alebo skôr.) 
 Klubové informácie a právna štruktúra za vykazovacie obdobie končiace v roku 2020 (T);              
 Balík finančných informácií, vrátane  informácií  vyrovnaného  hospodárenia  za  vykazovacie  

obdobie končiace v roku 2020 (T), na základe auditovaných finančných výkazov.                        
 

26.03.2021 Klubový monitoring – vloženie dát 
(účastníci klubových súťaží UEFA 2020/2021 povinní dokladovať údaje vyrovnaného hospodá-
renia s vykazovacím obdobím (T) končiacim po 31.7.2020, ale najneskôr 31.12.2020.) 
 Klubové informácie a právna štruktúra za vykazovacie obdobie končiace v roku 2020 (T);              
 Balík finančných informácií, vrátane  informácií  vyrovnaného  hospodárenia  za  vykazovacie  

obdobie končiace v roku 2020 (T), na základe auditovaných finančných výkazov.                        

(1) Vykazovacie obdobie končiace v roku 2020 sa v monitorovaní klubov vykonávanom v licenčnom 

cykle 2020/2021 nezohľadňuje; 

(2) Systém bude otvorený od polovice júla 2020 pre kluby, ktoré sa kvalifikovali a získali licenciu pre 

štart v klubových súťažiach UEFA 2020/2021; 

(3) Ak už kluby vložili do systému dáta vyrovnaného hospodárenia za roky 2019 a 2018 počas 

monitorovania vykonávaného v licenčnom cykle 2019/2020, údaje sa v systéme automaticky prenesú 

a od klubov sa požaduje len potvrdenie už vložených údajov; 

(4) Ak to bude potrebné alebo požadované, budú musieť byť vložené aj údaje vyrovnaného 

hospodárenia za roky 2017 (T-3) a 2016 (T-4).    

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Spracované podľa písomného oznámenia licenčnej administratívy UEFA z 24.6.2020.  

* Všetky termíny UEFA FFP pre kluby sú termíny určené SFZ = termín UEFA skrátený o 5 dní. 
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