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INFORMACE Generálního sekretáře FAČR – 08.2022 
 
 
NSA vyhlásila výzvu Provoz a údržba 2022 
V závislosti na nedávné navýšení příspěvku pro sport ze státního rozpočtu vyhlašuje NSA i pro letošní 
rok dotační výzvu Provoz a údržba s celkovou alokací ve výši 385 mil. Kč. Žádosti je možné podávat od 
1. do 31. srpna 2022 do 12:00 hod. Celé znění výzvy včetně podmínek naleznete na odkazu   
https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/.  
 
Financování  
Po obdržení dotace z NSA obdrželi byly sekretariátem FAČR již vypořádány veškeré žádosti o finanční 
podporu OFS, KFS/PFS i klubů talentované mládeže.  Všechny tyto subjekty již mají předmětnou 
dotaci odeslánu na své účty.  
 
Náklady na rozhodčí a delegáty 
Obdobně jako na konci jarní části sezóny 2021-2022 byla také pro podzimní část nové sezóny zavedena 
závazná pravidla pro obsazování soutěží rozhodčími a delegáty. Manuál týkající se této problematiky 
jste již obdrželi na začátku tohoto týdne. K dispozici jej máte v následujícím odkazu ZDE. 
 
Aktuální status hráčů z Ukrajiny  
Z důvodu udělení statutu kandidátské země EU pro Ukrajinu již nebude od nového soutěžního ročníku 
existovat omezení počtu hráčů z Ukrajiny, kteří mohou nastoupit v soutěžním utkání (dosud to bylo 
maximálně 5 hráčů). 
 
Chybějící družstva mládeže  
Před novým soutěžním ročníkem došlo k úpravě Soutěžního řádu a Disciplinárního řádu týkající se 
možnosti vyloučení družstva mužů v případě nesplnění povinného minimálního počtu družstev 
mládeže. Nová úprava tak řeší situaci, kdy členský klub sice na přihlášce deklaruje, že disponuje 
dostatečným počtem mládežnických družstev a splňuje tak podmínky shora citovaného ustanovení, po 
rozlosování mládežnických soutěží se však ukáže, že fakticky tento počet mládežnických družstev 
nemá. Více naleznete v odkazu ZDE. 
 
Mistrovství Evropy žen do 19-ti let  
Na přelomu června a července proběhlo na pěti stadionech v Moravskoslezském kraji Mistrovství 
Evropy žen do 19-ti let. Tento finálový turnaj byl nejen po sportovní, ale zejména po organizační stránce 
vysoce hodnocen jak samotnými účastníky, tak i samotnými zástupci UEFA. Děkujeme všem, kteří se 
na organizaci ME podíleli. Věříme, že i tato sportovní událost přispěje k pozitivnímu rozvoji ženského 
fotbalu nejen v moravskoslezském regionu, více informací naleznete ZDE. 
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Národní kvalifikace UEFA Regions´ Cup 
Ve finále národní kvalifikace UEFA Regions' Cupu zvítězili fotbalisté výběru Zlínského KFS, kteří na 
stadionu v Humpolci porazili Středočeský KFS po penaltovém rozstřelu. Gratulujeme vítězům a celému 
týmu současně přejeme hodně štěstí v následné kvalifikaci v Severním Irsku, ve které se kromě 
s domácím výběrem, utkají ještě s amatérskými výběry z Walesu a Švédska. Uskutečněná národní 
kvalifikace potvrdila oprávněnost rozhodnutí Regionální komise i postoj VV FAČR o povinné účasti 
výběru každého KFS a dříve opomíjená soutěž bude mít své pevné místo v systému FAČR.   
 
Aktualizace organizační struktury sekretariátu a změna na pozici asistentky předsedy FAČR 
Na posledním zasedání VV schválil úpravu organizační struktury sekretariátu, týkající se zejména 
sportovních úseků, které již druhým měsícem řídí nový technický ředitel FAČR Zdeněk Psotka.  
Dosavadní asistentku předsedy FAČR Veroniku Zemčíkovou vystřídala od 1.8. na této pozici Zdeňka 
Koutná (koutna@fotbal.cz). 
 
Pokračuje magazín Náš fotbal v České televizi  
I v následující sezóně můžete na programu ČT Sport sledovat další díly pravidelného magazínu Náš 
fotbal s řadou témat regionálního a mládežnického fotbalu. Aktuální srpnový díl, mimo jiné i 
s rozhovorem nového technického ředitele FAČR, můžete shlédnout zde Náš fotbal na ČT Sport.   
 

 
V Praze dne 5.8.2022.  
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