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INFORMACE Generálního sekretáře FAČR – 09.2022 

 
 
Prodloužení termínu podání žádostí o dotace NSA 
Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila Dodatek č. 3 k Výzvě Můj klub 2022 - 2. 

kolo NSA - Můj klub 2022, kterým prodloužila datum ukončení příjmu žádostí na 26. 9. 2022 do 12:00 

hod. 

Úprava pravidel obsazování utkání soutěží KFS delegáty 
VV přijal na svém posledním zasedání dne 6. 9. 2022 na základě doporučení schváleného Regionální 

komisí další novelizaci Řádu rozhodčích a delegátů, ve kterém se zpřesňuje omezení počtu delegátů na 

utkání soutěží KFS a PFS tak, že nově je možné obsadit delegáty 1/3 utkání ze všech soutěží dohromady, 

nikoliv 1/3 utkání z každé jednotlivé soutěže. Tuto novelizaci naleznete ZDE.  

Ceny Dr. Václava Jíry  
Stejně jako každým rokem i tentokrát proběhlo předání cen Dr. Václava Jíry. Všem oceněným ještě 
jednou srdečně blahopřeji. Více informací a fotografie ze slavnostního večera naleznete ZDE.  
 
Oznámení o odhlášeném družstvu mládeže vyšší instanci   
Vzhledem k úpravě Soutěžního a Disciplinárního řádu, kdy od tohoto soutěžního ročníku musí každý 
klub pod sankcí možného vyloučení svého družstva mužů ze soutěže plnit povinnost minimálního počtu 
mládežnických družstev stanovenou v § 33 Soutěžního řádu po celý soutěžní ročník, je nezbytná 
součinnost jednotlivých složek FAČR.  
 
V případě, kdy dojde k odhlášení/vyloučení družstva mládeže v soutěžích řízených OFS či KFS/PFS, je 
nutné, aby řídící orgán soutěže, v níž došlo k odhlášení/vyloučení družstva mládeže obratem 
informoval o této skutečnosti řídící orgán vyšší soutěže (KFS, ŘKČ a ŘKM) k možnému zahájení 
disciplinárního řízení s klubem, u nějž by tímto počet mládežnických družstev poklesl pod minimální 
počet dle § 33 Soutěžního řádu. 
 
Utkání přípravek – povinnost vkládání zápisů do IS FAČR 
Přestože v soutěžích přípravek nejsou od 1. 1. 2022 dle rozhodnutí Valné hromady FAČR hrazeny 
náklady na rozhodčí a delegáty, a tato utkání jsou tak povětšinou obsazena laiky, nezbavuje to řídící 
orgán těchto soutěží povinnosti vkládat zápisy o utkání přípravek do IS FAČR. Jedná se vždy o oficiální 
utkání soutěží organizovaných FAČR, což je, kromě jiného, i jasným prokázáním splnění podmínek 
stanovených NSA v dotačním programu Můj klub 2022.  
 
Nový finanční ředitel  
Novým finančním ředitelem FAČR Group se od 1. 9. 2022 stal Ing. Michal Šembera (sembera@fotbal.cz) 
Více se o novém finančním řediteli naleznete ZDE. 
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Další informace z činnosti FAČR  
Po prázdninové pauze se opět sešel na svém zasedání Výkonný výbor, na kterém se probírala řada 
důležitých témat, více informací se dočtete v komuniké ZDE. 
 
Současně proběhlo i zasedání Regionální komise a uskutečnila se také porada sekretářů KFS, ŘKM a 
ŘKČ. Ta nejdůležitější témata jsou popsaná v této zprávě, veškeré další informace komunikují na ostatní 
složky FAČR předsedové a sekretáři KFS/PFS a sekretáři obou řídících komisí.  
 
V Praze dne 19. 9. 2022.  

https://facr.fotbal.cz/komunike-ze-zasedani-vv-facr-ze-dne-6-9-2022/a16905

