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INFORMACE GENERÁLNÍHO SEKRETÁŘE FAČR – 02.2022 

 
1. Aktuálně platná hygienicko-epidemiologická opatření dle nařízení MZČR  

Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 9. února 2022 o změně epidemiologických opatření dochází 
k významnému rozvolnění restrikcí pro sport. To proběhne ve dvou vlnách.  

V první vlně (od 10. do 18. února 2022) bude na tréninku a utkáních umožněna přítomnost až 100 
sportovců. Omezení počtu diváků na utkáních zůstane v první vlně beze změny, povolená je tedy 
přítomnost max. 1000 osob. Zároveň dochází k úplnému zrušení povinnosti kontroly bezinfekčnosti, a 
to jak pro sportovce, tak i diváky. 

Ve druhé vlně (od 19. – 28. února 2022) bude nejvyšší povolená účast sportovců na utkáních a 
trénincích zvýšena na 500 osob. Současně dojde také ke zvýšení povolené kapacity diváků na utkáních, 
která bude nově činit až 50 % kapacity k sezení.  

Níže naleznete odkaz na stránky FAČR s detaily shora uvedených opatření: 

https://facr.fotbal.cz/hygienicko-epidemiologicka-pravidla-ve-vztahu-k-fotbalu-a-futsalu/a15800 

 

2. Financování  

Aktuálně stále platí rozhodnutí VV FAČR o rozpočtovém provizoriu, čekáme na schválení státního 
rozpočtu a na něj navazující rozhodnutí NSA o rozdělení dotačních prostředků do sportu.  
 
Průběžně probíhají jednání Ekonomické komise FAČR, generálního sekretáře a finančního oddělení 
FAČR o finalizaci rozpočtu na letošní rok.  
 
  
3. Změna soutěžního a disciplinárního řádu (pouze pro LFA)  

Pro vaši informaci níže zasílám odkaz na Novelizace obou předpisů je provedena na základě 
požadavku LFA a koresponduje se Soutěžním řádem a Rozpisem celostátních soutěží LFA 2021/2022 
v podobě přijaté před sezonou 2021/2022. 

Primárním důvodem novelizace je snaha o vytvoření podmínek pro dohrání FORTUNA:LIGA (F:L) 
v předpokládaných termínech, neboť F:L se letos vrací k hernímu formátu s nadstavbovou částí 
a barážovými utkáními o účast ve F:L, což ve spojení se stále přetrvávající pandemií COVID-19 
představuje potenciální termínové komplikace na konci sezony. 

Níže naleznete odkaz na stránky FAČR s plným zněním těchto změn: 

https://facr.fotbal.cz/novelizace-soutezniho-radu-a-disciplinarniho-radu-s-ucinnosti-od-1-2-
2022/a15770 
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4. Návrhy k novelizaci předpisů FAČR 

Vzhledem k množícím se dotazům a připomínkách zejména k Soutěžnímu a Disciplinárnímu řádu 
FAČR vás chci vyzvat k zasílání návrhů k případným změnám předpisů FAČR, a to do 31.3.2022 na 
hendrich@fotbal.cz. 
 
 
5. Návrhové řízení  

V průběhu minulého týdne byla do celého hnutí rozeslána informace ohledně návrhového řízení do 
Sportovní rady FAČR coby odborného poradního orgánu. Každý z vás má tedy možnost předložit 
písemný návrh kandidáta či kandidátů do této rady FAČR, která by měla být složena z odborníků na 
různé oblasti fotbalu. Termín pro zasílání návrhů je stanoven na 15.2.2022 na zemcikova@fotbal.cz.  

 

6. Utkání Ligy národů UEFA 2022/2023 

Na svém posledním zasedání VV FAČR schválil místa konání domácích utkání Ligy národů UEFA, která 
v tomto roce odehraje česká reprezentace. Všechna utkání budou sehrána v Eden Aréně v Praze, 
v návaznosti na protokol FAČR budete jako obvykle pozváni na jednotlivá utkání.  

 

7. Podpora při konání VH 

V současné době probíhají v regionech valné hromady krajských a okresních fotbalových svazů. 
V této souvislosti vám v příloze zasílám potvrzení NSA o dodržení demokratických zásad při průběhu 
voleb do všech OFS a KFS v loňském roce. 
 
Pakliže budete mít ohledně organizace valných hromad KFS a OFS jakékoliv dotazy, můžete se 
s vašimi dotazy obracet na ředitele LPO (prochazka@fotbal.cz). Současně vás požádat o zasílání 
zápisů ze všech proběhlých VH, a to k rukám pracovníka LPO pana Lukáše Smitky 
(smitka@fotbal.cz);   
 
 
 
V Praze dne 11.2.2022 
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