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INFORMACE Generálního sekretáře FAČR – 1.2023 
 
NSA – Výzva Movité investice  

Připomínáme všem případným žadatelům, že dne 28.2.2023 ve 12:00 hodin bude ukončen příjem 
žádostí výzvy Movité investice - Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023. 
Její aktuální znění naleznete zde.  
 

Financování 2023 

Ze strany NSA zatím nedošlo k vyhodnocení výzvy Podpora sportovních svazů pro rok 2023. Agentura 
pod vedením nového předsedy Ondřeje Šebka usiluje o to, aby výše podpory i její vyplacení bylo 
zrealizováno co nejdříve a neopakovala se situace z r. 2022. S agenturou je vedení FAČR v neustálém 
intenzivním kontaktu a budeme vás informovat o dalším vývoji, zejména očekávaném termínu výplaty 
podpory jednotlivým složkám FAČR.  
 

Novelizace soutěžního řádu (významný podíl)  

VV FAČR schválil novelizaci Soutěžního řádu FAČR, kterou byl zpřesněn institut tzv. významného podílu, 
kdy nově platí přesnější vymezení významného podílení se (dvojnásobek výše kompenzačního 
poplatku) a omezení vzdálenosti obou zapojených klubů – detailně je vše jako vždy popsáno i s dalšími 
novelizacemi Přestupního řádu FAČR a Disciplinárního řádu FAČR v článcích na webu FAČR v sekci 
novelizace předpisů zde. 
 
Úhrada členství FAČR 

Dovolujeme si upozornit na blížící se termín splatnosti členského příspěvku. Aby bylo členství ve FAČR 
zachováno pro rok 2023, musí být členský příspěvek zaplacen do 28. 2. 2023, resp. v dodatečné lhůtě 
do 15.3.2023. 
 
Připomínkové řízení k úpravám předpisů FAČR  

V souvislosti s dalšími novelizacemi, které jsou plánované k novému soutěžnímu ročníku s účinností od 
1. 7. 2023, tímto vyzýváme k zaslání podnětů k jednotlivým předpisům FAČR, a to do 31. 3. 2023 na e-
mailovou adresu hendrich@fotbal.cz (ideálně přímo s označením příslušného ustanovení a návrhem 
změny včetně odůvodnění).  
 
Stanovisko k přestupům do zahraničí a střídavým startům   

Právní oddělení FAČR zpracovalo stanovisko k problematice odstupného za přestupy do zahraničí a 
nemožnosti znovuzavedení střídavých startů, stanovisko naleznete zde.   
 
Jednání Regionální komise FAČR 

V návaznosti na jednání Regionální komise v Praze 12.12. se příští jednání Regionální komise uskuteční 
13. března v Pardubickém KFS. Na programu budou sportovní, ekonomické i právní otázky vč. 
restrukturalizace soutěží a vyhodnocení systému hrazení rozhodčích a delegátů i náborů rozhodčích. 
 
 
 

https://agenturasport.cz/dotace-investicni/movite-investice-2022-23/
https://facr.fotbal.cz/clanky/?articlesList-rubricFilter-rubric-id=143
https://is.fotbal.cz/
mailto:hendrich@fotbal.cz
https://facr.fotbal.cz/pravni-oddeleni-facr-vydava-vykladove-stanovisko/a17782
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Valné hromady OFS a KFS 

FAČR děkuje všem OFS a KFS za pozvání na VH okresů a krajů, konané v období leden-březen. VH OFS 
a zejména KFS se v rámci možností zúčastní členové VV FAČR.  
 
Vstupenky na utkání ČR – Polsko a vyhlášení Fotbalisty roku 

Dle schváleného protokolu FAČR obdrží jednotlivé složky FAČR včas informaci ke svým vyhrazeným 
vstupenkám na uvedené utkání, hrané 24.3. v Praze v Edenu, a informaci k vyhlášení Fotbalisty roku 
(20.3. v Praze).   
 
 
Zprávy ze Zasedání Výkonného výboru FAČR ze dne 31.1.2023 (vyjímáme nejdůležitější body 
z komuniké, které v plném znění naleznete zde): 

1. VV schválil termín řádné Valné hromady FAČR 

Řádná Valná hromada FAČR se uskuteční v pátek 23.6.2023, místo a čas budou upřesněny.  

2. VV schválil rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2023 

VV současně vzal na vědomí informace z NSA, ekonomické informace a výhled financování na 

kalendářní rok 2023. Na přípravě rozpočtu na rok 2023 pracuje finanční oddělení a Ekonomická komise 

FAČR.  

3. VV schválil jmenování krajských lektorů pravidel fotbalu 

Lektoři jsou odbornými garanty výklady pravidel fotbalu na úrovni krajů a Pražského fotbalového 

svazu. Po pravidlové stránce zabezpečují odborné vzdělávání rozhodčích, delegátů, trenérů a hráčů, 

případně dalších funkcionářů. 

4. VV schválil Klubové licenční řády FAČR  

Jako každý rok byly VV schváleny licenční pravidla pro následující soutěžní ročník, nově pak došlo 

k rozdělení řádů samostatně pro kategorie mužů a žen. 

5. VV schválil aktualizaci pravidel a složení Tribunálu talentované mládeže FAČR 

Tribunál, který vykonává funkci odvolacího orgánu v řízeních o přidělování statutů talentované 

mládeže, bude pracovat ve složení Vladimír Kristýn a Václav Andrejs (zástupci regionálního fotbalu), 

Zdeněk Psotka (Technický ředitel FAČR), Martin Drobný a Pavel Nezval (předsedové ŘKČ a ŘKM), Tomáš 

Bárta (výkonný ředitel LFA) a Radek Zima (gestor VV FAČR fotbalu žen). 

 

 

 

 

https://facr.fotbal.cz/komunike-ze-zasedani-vv-facr-ze-dne-31-ledna-2023/a17731
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6. VV se zabýval peticí OFS Rychnov nad Kněžnou  

VV vzal na vědomí a následně zamítl návrh na zvýšení odměn rozhodčích vyplývající ze shora uvedené 

petice. Současná ekonomická situace dle názoru VV navýšení odměn rozhodčích neumožňuje, nicméně 

touto problematikou se VV i další orgány FAČR budou průběžně zabývat.   

7. VV schválil konání Galavečera neprofesionálního fotbalu v roce 2024 

Po úspěšném konání letošního ročníku galavečera v Trutnově bude FAČR pokračovat v trendu pořádání 

galavečera v regionech. Příští ročník Galavečera neprofesionálního fotbalu proběhne ve Zlínském kraji.  

 
 
V Praze dne 15.2.2023.  
 
 


