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KRAJSKÉ  FOTBALOVÉ  SVAZY  FAČR 

 
 

 

 

Pražský fotbalový svaz    Kozí 915/7 

       110 00 Praha 1 

František Vitovský     mob.: 605 700 040 

       e-mail: vitovsky@fotbalpraha.cz 

Vladimíra Šebková     mob.: 606 425 325 

       e-mail: sebkova@fotbalpraha.cz 

Jan Gruber      mob.: 733 141 394 

       e-mail: gruber@fotbalpraha.cz 

 

Středočeský krajský fotbalový svaz   Zátopkova 100/2 

      160 17 Praha 6 – Břevnov 

Mgr. Zdeněk Tasch     mob.: 724 112 651 

      e-mail: tasch@skfs.cz 

Dagmar Žáková     tel.:  724 200 667 

       e-mail: zakova@skfs.cz 

GTM - Ing. Milan Kormaník    tel.: 233 101 134 

       e-mail: kormanik@skfs.cz 

 

Jihočeský krajský fotbalový svaz   Skuherského 14 

       370 01 České Budějovice 

Vladimír Eibl      tel.: 777 268 713     

        mob.: 777 268 716 

       e-mail: eibl.vladimir@volny.cz 

GTM - Pavel Pulec     mob.: 723 661 219 

       e-mail: pulecpavel@seznam.cz 

 

Plzeňský krajský fotbalový svaz   Štruncovy sady 3 

       301 00 Plzeň 

Václav Kohout      tel.: 377 245 108 

       mob.: 731 125 126 

       e-mail: pkfs@seznam.cz 

 

Karlovarský krajský fotbalový svaz   Dr.Davida Bechera 18 

       360 01 Karlovy Vary 

Jiří Špak      tel.: 353 236 810 

       mob.: 731 125 144 

       e-mail: fotbalkv@cuskv.cz 

 

Ústecký krajský fotbalový svaz   Masarykova 633/318 

       400 01 Ústí nad Labem-město-Bukov 

Miloš Vitner      mob.: 739 681 861 

       e-mail: ukfs@ukfs.cz 

GTM - Jan Štefko      mob.: 606 683 407 

       e-mail: steffi.j@seznam.cz 

 

Liberecký krajský fotbalový svaz   Rumunská 655/9     

       460 01 Liberec  

Jan König      mob.: 731 588 039 

       e-mail: konig@fotbal.cz, 

GTM - Jiří Štol      mob:  739 547 302 

       e-mail:  jiri.stol@lkfs.cz 
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Královéhradecký krajský fotbalový svaz  Habrmanova 192 

500 03 Hradec Králové 

Ladislav Brož      mob.: 602 276 501 

e-mail: kralovehradeckykfs@khfotbal.cz 

GTM - Mgr. Jan Míl     mob.: 603 522 967 

       e-mail: ptm@khfotbal.cz 

 

Pardubický krajský fotbalový svaz   17.listopadu 258 

       530 02 Pardubice 

Ing. Martin Voženílek     mob.: 778 000 071 

       e-mail: kfspce@post.cz 

GTM - Jiří Kovárník      mob.: 778 000 072 

       e-mail: kovys@volny.cz 

 

 

 

    

    

ŘÍDÍCÍ  KOMISE  FAČR  PRO  MORAVU 
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       e-mail: sindelar@fotbal.cz 

Marcela Míšelnická  mob: 737 324 041 

e-mail: miselnicka@fotbal.cz 

Petra Sedláková     mob.: 734 173 374 

 e-mail: sedlakova@fotbal.cz 
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Soutěže FAČR 

Řídící komise FAČR pro Čechy 2017/2018 
 

 

Soutěže Počet družstev Název soutěže 

A1A 18 ČFL – Česká fotbalová liga 

A2A 16 Divize A 

A2B 16 Divize B 

A2C 16 Divize C 

C1A 18 CLD - I.Celostátní liga dorostu U 19 

D1A 18 CLD - I.Celostátní liga dorostu U 17 

C2A 16 ČLD – Česká liga dorostu U 19 A 

C2B 16 ČLD – Česká liga dorostu U 19 B 

D2A 16 ČLD – Česká liga dorostu U 17 A 

D2B 16 ČLD – Česká liga dorostu U 17 B 

C3A 16 ČDD – Česká divize dorostu U 19 A 

C3B 16 ČDD – Česká divize dorostu U 19 B 

C3C 16 ČDD – Česká divize dorostu U 19 C 

D3A 16 ČDD – Česká divize dorostu U 17 A 

D3B 16 ČDD – Česká divize dorostu U 17 B 

D3C 16 ČDD – Česká divize dorostu U 17 C 

E1A 14 ČLŽ – Česká liga žáků U 15  

F1A 14 ČLŽ – Česká liga žáků U 14 

E2A 12 ČLŽ – Česká divize žáků U 15 A 

E2B 12 ČLŽ – Česká divize žáků U 15 B 

E2C 12 ČLŽ – Česká divize žáků U 15 C 

F2A 12 ČLŽ – Česká divize žáků U 14 A 

F2B 12 ČLŽ – Česká divize žáků U 14 B 

F2C 12 ČLŽ – Česká divize žáků U 14 C 

E3A 12 ČLŽ – Česká liga žáků U 13 A 

E3B 12 ČLŽ – Česká liga žáků U 13 B 

E3C 13 ČLŽ – Česká liga žáků U 13 C 

E3D 12 ČLŽ – Česká liga žáků U 13 D 

F3A 12 ČLŽ – Česká liga žáků U 12 A 

F3B 12 ČLŽ – Česká liga žáků U 12 B 

F3C 13 ČLŽ – Česká liga žáků U 12 C 

F3D 12 ČLŽ – Česká liga žáků U 12 D 

 
 

 

 

 

 



 

 

TERMÍNOVÁ  LISTINA  FAČR  -  PODZIM  2017 

ŘÍDÍCÍ  KOMISE  FAČR  PRO  ČECHY 
 

  
     Pohár Mol Cup předkolo NE    16.7. - 17,00 

   1.kolo  SO    22.7. - 17,00 

   2.kolo  ST       9.8. - 17,00

      DATUM 
ČAS 

Mol Cup 
FORTUNA 

ČFL 

FORTUNA 

DIVIZE 

 

I. Celostatní 

dorostenecká  

liga 

Česká liga 

dorostu 
Česká divize 

dorostu 

 

Česká liga 

žáků 

Česká divize 

žáků 

    U 12 – 13                

Sk.14    Sk.12 

SO  05.08. 17,00          

NE  06.08.     17      

SO  12.08. 17,00          

NE  13.08.   1 1 1      

ST  16.08.           

SO  19.08. 17,00          

NE  20.08.   2 2 2 2 2 2 2  

ST  23.08.           

SO  26.08. 17,00          

NE  27.08.   3 3 3 3 3 3 3  

ST  30.08.   16        

SO  02.09. 17,00          

NE  03.09.   4 4 4 4 4 4 4     4        4 

ST  06.09.           

SO 09.09. 17,00          

NE  10.09.   5 5 5 5 5 5 5     5       5 

ST  13.09. 17,00          

SO  16.09. 16,30          

NE  17.09.   6 6 6 6 6 6 6     6       6 

ST  20.09.  3.kolo         

SO  23.09. 16,30          

NE  24.09.   7 7 7 7 7 7 7     7       7 

ST  27.09. 16,30  17        

SO  30.09.. 16,00          

NE  01.10.   8 8 8 8 8 8 8     8       8 

ST  04.10. 16,00          

SO  07.10. 16,00          

NE  08.10.   9 9 9 9 9 9 9     9       9 

ST  11.10.           

SO  14.10. 15,30          

NE  15.10.   10 10 10 10 10 10 10    10     10 

ST  18.10. 15,30          

SO  21.10. 15,30          

NE  22.10.   11 11 11 11 11 11 11    11     11 

ST  25.10.  4.kolo         

SO  28.10. 14,30          

NE  29.10.   12 12 12 12 12 12 1    12      2 

ST  01.11. 14,00          

SO  04.11. 14,00          

NE  05.11.   13 13 13 13 13 13     13      3 

ST  08.11.           

SO  11.11. 14,00          

NE  12.11.   14 14 14 14 14 1       1      1 

ST  15.11. 14,00          

SO  18.11. 13,30          

NE  19.11.   15 15 15 15 15        3      

ST  22.11. 13,30          

SO  25.11. 13,30          

NE  26.11.     16 1 1        2 



ROZLOSOVÁNÍ  SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR  2017/2018 

 

 

A1A   ČFL    
                                             

 1. Městský fotbalový klub Chrudim      

 2. SK ZÁPY  

 3.  Fotbalový klub Králův Dvůr, z.s.    

 4.  Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s.   

 5.  Loko Vltavín, z.s.        

 6. SK Benešov, z.s.    

 7.  FC Slavoj Vyšehrad, a.s.  

 8.  SK Benátky nad Jizerou    

 9.  Fotbalový klub Dobrovice    

10.  SK Viktorie Jirny      

11.  SK Sokol Brozany, z.s.     

12.  Tělovýchovná jednota Štěchovice, z.s.  

13.  Tělovýchovná jednota Sokol Čížová  

14.  FC Písek fotbal, z.s.      

15.  SK POLABAN Nymburk, s.r.o.     

16.  SK Převýšov, z.s. 

17.  FK Litoměřicko, z.s.    

18.  Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.  

 

        

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

A2A   Divize A          

                                  
1. SK KLATOVY 1898    

2. SK Rakovník, z.s.    

3. SK Jankov        

4. 1. FC Karlovy Vary, a.s.  

5. FC VIKTORIA Mariánské Lázně 

6. FK HOŘOVICKO 

7. MFK Dobříš 

8. FK Olympie Březová, z.s.    

9. TJ Spartak Soběslav, z.s.     

10. FK Slavoj Český Krumlov, z.s.  

11.  Tělovýchovný jednota Malše Roudné 

12. SK SENCO Doubravka, z.s. 

13.  SK PETŘÍN PLZEŇ, z.s. 

14. Tělovýchovná jednota Přeštice, z.s.    

15. SK Aritma Praha, z.s.      

16. TJ TATRAN SEDLČANY, z.s.               

 
     



                                                                                             

 

A2B   Divize B     

                                       
1. TJ TATRAN Rakovník, z.s. 

2. Sportovní sdružení Ostrá, z.s.  

3. FC Nový Bor, z.s. 

4. SK Kladno, a.s. 

5. SK Český Brod, z.s.    

6. Sokol Hostouň, z.s. 

7.  Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s.    

8. Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s. 

9.  FK Meteor Praha VIII, z.s.  

10. FK Baník Souš, z.s.   

11. Fotbalový klub Motorlet Praha, s.r.o. 

12. FC CHOMUTOV, s.r.o.     

13. SK Úvaly, z.s. 

 14. ARSENAL ČESKÁ LÍPA, s.r.o. 

 15. SK Hrobce, z.s. 

 16. FK Neratovice-Byškovice, s.r.o.     

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

    

 

A2C   Divize C     

  
1. Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s.  

2. FK Admira Praha, z.s. 

3.  TJ Spartak Chrastava, spolek                                           

4. FK Turnov, z.s. 

5. FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N, z.s. 
6. MFK Trutnov, z.s.    

7. Fotbalový klub Brandýs n.L., z.s. 

8. FK Čáslav, a.s. 

9. Fotbalový klub Pardubice a.s. B    
10. FK Kratonohy, z.s. 

11. Tělocvičná jednota Sokol Živanice  

12.  Fotbalový klub ČECHIE VYKÁŇ    

13. SK Vysoké Mýto, z.s.    

14. FK LETOHRAD, z.s.    

 15. FK Zbuzany 1953, z.s.       

 16. FK Kolín, a.s.      

 

 

                                                                   

 

 

 



 

 

C1A, D1A    I. Celostátní liga dorostu U 19 - 17  

 
 1.  Fotbalový klub Pardubice, a.s. 

 2.  FK TEPLICE, a.s. 

 3.  1.FK Příbram, a.s.  
 4.  FC FASTAV Zlín, a.s. 

 5.  Bohemians Praha 1905, a.s. 

 6.  SK Sigma Olomouc a.s. 

 7.  FK Baník Ostrava a.s. 

 8.  FC Viktoria Plzeň a.s. 

 9.  SK Dynamo České Budějovice a.s. 

 10. MFK Karviná, a.s. 

 11. MFK Frýdek-Místek, a.s. 

 12. Slezský fotbalový club Opava, a.s. 

 13. FC Hradec Králové a.s. 

 14. FC ZBROJOVKA BRNO a.s. 

 15. 1.FC SLOVÁCKO a.s. 

 16. FK Mladá Boleslav a.s. 

 17. SK Slavia Praha-fotbal, a.s. 

 18. AC Sparta Praha fotbal a.s. 

 

 

 

 

 

C2A, D2A   Česká liga dorostu U 19 – 17 A      

          

1. FC MAS Táborsko, a.s.     

2. Fotbalový klub Motorlet Praha, s. r. o.        

3. 1.FK Příbram, a.s. B     

4. FK VIKTORIA ŽIŽKOV, a.s.                               

5. FC PÍSEK fotbal, z.s.      

6. FK Meteor Praha VIII, z.s.     

7. SK Slavia Praha-fotbal, a.s. B      

8. FC Viktoria Plzeň, a.s. B     

9. FK Baník Sokolov, a.s.     

10. Mostecký fotbalový klub, o.p.s.    

11. SK Kladno, a.s.      

12. SK Benešov, z.s.   

13. SK PETŘÍN PLZEŇ, z.s.     

14. FC Slavoj Vyšehrad, a.s.    

15. SK Aritma Praha, z.s.   

16.  SK Dynamo České Budějovice, a.s. B 

 



 

 

 

C2B, D2B   Česká liga dorostu U 19 - 17 B      

         

1. Fotbalový klub Pardubice, a.s. B    

2. Fotbalový klub Varnsdorf, a.s.     

3. FC Hradec Králové, a.s. B  

4. FK Náchod, s.r.o.     

5. Bohemians Praha 1905, a.s. B    

6. FK Mladá Boleslav, a.s. B    

7. AC Sparta Praha fotbal a.s. B    

8. FC DUKLA Praha, a.s.     

9. SK Admira Praha, z.s.     

10. FK TEPLICE, a.s. B     

11. Městský fotbalový klub Chrudim, z.s.    

12. Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.      

13. FC SLOVAN LIBEREC, a.s.        

14. Fotbalový Klub Jablonec, a.s. 

15. FK Čáslav, a.s. 

16. FC Olympia Hradec Králové, a.s. 

 

 

 

 

 

C3A, D3A   Česká divize dorostu U 19 - 17 A     

          

1. FK HOŘOVICKO    

2. Fotbalový klub Motorlet Praha, s.r.o. B     

3. FC Rokycany     

4. SK PETŘÍN PLZEŇ, z.s. B     

5. FC Písek fotbal, z.s. B    

6. Tělovýchovná jednota Přeštice, z.s.    

7. TJ Jiskra Třeboň, z.s.   

8. TJ TATRAN SEDLČANY, z.s.    

9. FC MAS Táborsko, a.s. B     

10. SK KLATOVY 1898     

11. SK SPARTAK Příbram   

12. FK Tatran Prachatice, z.s.      

13. SK SENCO Doubravka, z.s.    

14. Sportovní škola Plzeň, o.s. 

15. MFK Dobříš 

16. SK Rakovník, z.s. 

 

 
 

 



 

 

 

C3B, D3B   Česká divize dorostu U 19 - 17 B     
            

1. FK Baník Sokolov, a.s. B     

2. Mostecký fotbalový klub, o.p.s. B       

3. Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. B      

4. FK Litvínov, a.s.     

5. FK Litoměřicko, z.s. 

6. Fotbalový Klub Jablonec, a.s. B     

7. Sportovní klub Roudnice nad Labem     

8. FK Neratovice-Byškovice, s.r.o.      

9. FK Junior Děčín    

10. VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem      

11. SK Kladno, a.s. B     

12. Fotbalový klub SEKO LOUNY, z.s. 

13. FC SLOVAN LIBEREC, a.s B   

14. FC CHOMUTOV, s.r.o.   

15. ARSENAL ČESKÁ LÍPA, s.r.o. 

16. „FC Mělník, z.s.“    

 

 

 

 

 

C3C, D3C   Česká divize dorostu U 19 - 17 C   
   
1. FC TEMPO PRAHA, z.s.     

2. FK DUKLA Praha, a.s. B       

3. FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s.   

4. SK POLABAN Nymburk, s.r.o.     

5. TJ Svitavy, z.s.   

6. SK Benešov, z.s. B     

7. FK VIKTORIA ŽIŽKOV, a.s. B    

8. FK Kolín, a.s.    

9. FK Admira Praha, z.s. B     

10. Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.      

11. Sportovní klub Střešovice   

12. Regionální mládežnický Sportovní klub "Cidlina"  

13. MFK Trutnov     

14. FK Meteor Praha VIII, z.s. B      

15. FC Slavoj Vyšehrad, a.s. B 

16. Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.      

 

 

 

 



 

 

 

E1A, F1A   Česká liga žáků U 15 - 14   

              
1. FC SLOVAN LIBEREC, a.s.         

2. 1.FK Příbram, a.s.      

3. FC Hradec Králové a.s.    

4. SK Kladno, a.s.    

5. Mostecký fotbalový klub, o.p.s.      

6. FC Viktoria Plzeň, a.s.     

7. AC Sparta Praha fotbal a.s.     

8. Fotbalový klub Pardubice, a.s.   

9. SK Dynamo České Budějovice, a.s.   

10. FK Mladá Boleslav, a.s.     

11. Bohemians Praha 1905, a.s.    

12. FK Meteor Praha VIII, z.s.     

13. SK Slavia Praha - fotbal a.s.   

14. FK TEPLICE, a.s.     

 

                                                                                     

 
 

 

E2A, F2A Česká divize žáků U 15 – 14 A 

                             
1.  FC TEMPO PRAHA, z.s.      

2. SK Aritma Praha, z.s.      

3. FC Písek fotbal, z.s.    

4. FK DUKLA Praha, a.s.     

5. SK PETŘÍN PLZEŇ, z.s.       

6. FC Slavoj Vyšehrad, a.s.     

7. FK Tatran Prachatice, z.s.      

8. FC MAS Táborsko, a.s.       

9. ABC Braník fotbal, z.s.       

10. FK Admira Praha, z.s.   

11. Sportovní klub policie České Budějovice, z.s.     

12. Fotbalový klub Motorlet Praha, s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

E2B, F2B Česká divize žáků U 15 – 14 B 

 
1. Fotbalový klub Varnsdorf, a.s.   

2. 1.FC Karlovy Vary, a.s.     

3. FK VIKTORIA ŽIŽKOV, a.s. 

4. JUNIOR CHOMUTOV, z.s.     

5. FK Baník Sokolov, a.s.  

6. FK Ústí nad Labem, a.s.    

7. FK Neratovice-Byškovice, s.r.o.     

8. Sportovní klub Roudnice nad Labem     

9. FC Háje Jižní Město, z.s.    

10. FK Litvínov, a.s..      

11. Sportovní klub Střešovice 1911 

12.  FK Litoměřicko, z.s. 
 

 

 

 

 

E2C, F2C Česká divize žáků U 15 – 14 C 

              
1. Městský fotbalový klub Chrudim     

2. SK Benešov, z.s.     

3. Regionální mládežnický Sportovní klub "Cidlina"  

4. SK POLABAN Nymburk s.r.o.       

5. MFK Trutnov, z.s.     

6. Fotbalový Klub Jablonec, a.s.     

7. Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.     

8. FK Náchod, s.r.o.       

9. FK Čáslav, a.s.     

10. FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s.    

11.      

12. FK Kolín, a.s.       

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

E3A, F3A   Česká liga žáků U 13 – 12 A    

              
 1.  1.FK Příbram, a.s.      

 2.  SK Aritma Praha, z.s.    

 3.  FK Tatran Prachatice, z.s.     

 4.  SK Dynamo České Budějovice, a.s.    

 5.  SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.        

 6.  Sportovní klub policie České Budějovice, z.s.     

 7.  FC TEMPO PRAHA, o.s.          

 8.  FC MAS Táborsko, a.s.      

 9.  FC Viktoria Plzeň, a.s.       

10. Bohemians Praha 1905, a.s.      

11. FC Písek fotbal, z.s.          

12. AC Sparta Praha fotbal, a.s.     

                   

 
 

 

 

E3B, F3B   Česká liga žáků U 13 – 12 B 

                
 1.  Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.     

 2.  FK TEPLICE, a.s.     

 3.  FK Litvínov, a.s.     

 4.  SK Kladno, a.s.    

 5.  Mostecký fotbalový klub o.p.s.        

 6.  FK Meteor Praha VIII, z.s.     

 7.  SK Slavia Praha - fotbal a.s.     

 8.  1. FC Karlovy Vary a.s.                             

 9.  JUNIOR CHOMUTOV, z.s.     

10. FC Slavoj Vyšehrad, a.s.     

11. FK Baník Sokolov, a.s.          

12. FK Neratovice-Byškovice, s.r.o.     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E3C, F3C   Česká liga žáků U 13 – 12 C 
              

1. FC SLOVAN LIBEREC a.s.     

2. SK Benešov, z.s.     

3. ABC Braník fotbal, z.s.     

4. FC Háje Jižní Město, z.s.     

5. Sportovní klub Střešovice 1911     

6. Fotbalový Klub Jablonec, a.s.    

7. Fotbalový klub Varnsdorf, a.s.      

8. FK Admira Praha, z.s.       

9. Sportovní klub Roudnice nad Labem     

10. FK DUKLA Praha, a.s.       

11. FK Litoměřicko, z.s.     

12. FK VIKTORIA ŽIŽKOV, a.s. 

13. Fotbalový klub Motorlet Praha, s.r.o. 

 
  

 
    

                                

E3D, F3D   Česká liga žáků U 13 – 12 D 
                

1. Městský fotbalový klub Chrudim, z.s.     

2. FK Čáslav, a.s.     

3. FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s.     

4. FC Hradec Králové, a.s.     

5. SK Vysoké Mýto, z.s.     

6. Fotbalový klub Pardubice, a.s.    

7. SK POLABAN Nymburk, s.r.o.     

8. FK Kolín, a.s.       

9. FK Mladá Boleslav, a.s.     

10. FK Náchod, s.r.o.       

11. MFK Trutnov, z.s.     

12. Regionální mládežnický Sportovní klub "Cidlina"  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ROZLOSOVÁNÍ KLUBŮ DLE SOUTĚŽÍ 
 

 

 
I. Všeobecná ustanovení 

 
 

Článek  1 – Řízení soutěží 

 

Soutěže řídí Sportovně technická komise FAČR pro Čechy /dále jen STK /. 

Hraje se podle Pravidel fotbalu platných od 1.7.2016, Soutěžního řádu fotbalu platného od 1.7.2017 a Rozpisu soutěží – 

ve znění změn a dodatků uveřejňovaných v úředních zprávách. 

 

Článek  2 – Termíny utkání 

Povinnosti oddílů – týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, jsou upraveny Soutěžním 

řádem /SŘ/ a tímto Rozpisem soutěží /RS/. 

A ) STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží.      

Stanovené termíny utkání jednotlivých kol jsou zveřejňovány  na internetových stránkách spolu s delegacemi 

rozhodčích a delegátů. Termín uvedený v těchto zprávách je závazný pro všechny účastníky. V případě jakékoliv 

nesrovnalosti je povinností zúčastněných oddílů, rozhodčích a delegátů uvědomit řídící orgán. Sehrání utkání 

mimo termín uvedený v úředních zprávách bez souhlasu řídícího orgánu bude považováno za svévolné přeložení 

termínu utkání se všemi důsledky dle SŘ. 

B)  Oddíly mají povinnost zadat do IS systému „Hlášenku o utkání“ pro příslušný soutěžní ročník podzim/jaro. 

C)  Po termínu zadání „Hlášenek“ se mohou oddíly dohodnout na změně termínu utkání. Nejde-li o přesun ve dnech      

     pracovního klidu / SO,NE /, musí být utkání předehráno. Je-li úředním termínem středa, může být utkání      

sehráno i po termínu, ale nejpozději do konce příslušného týdne. V mimořádných a zvlášť odůvodněných   

případech může STK povolit sehrát utkání i v jiném termínu než je stanoveno v tomto rozpisu soutěží.  

STK schválí pouze žádost zadanou do IS systému: 

     a/ s uvedením důvodu 

     b/ s oboustranným souhlasem oddílů 

     c/ poplatek za změnu termínu utkání je 1.000,- Kč, poplatek bude zadán do sběrné faktury oddílu 

D)  Dopolední utkání se hrají od 10,15 hodin, dříve jen se souhlasem soupeře. Odpolední úřední začátek je                                   

v 17,00 hodin. Utkání při umělém osvětlení je možno hrát po dohodě obou soupeřů a schválení STK. 

E)  Dorostenecké předzápasy začínají 2 hodiny 15 minut před hlavním utkáním. 

F)  Žákovské předzápasy začínají 1hodinu 45 minut před hlavním utkáním. 

G)  K zajištění regulérnosti soutěže může stanovit řídící orgán v posledních dvou kolech soutěží jednotné začátky 

bez možnosti čerpání čekací doby SŘ § 49. O případných výjimkách rozhodne STK. 

H) Je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch hostujícího družstva náleží domácímu oddílu částka                  

    spojená s přípravou utkání dle čl.15 odst B. 

I)  V případě nesehrání /nedohrání/ utkání z jiného důvodu než v bodě D, jsou obě družstva povinna dohodnout se  

na nejbližším náhradním termínu. Svou dohodu oddíly uvedou do zápisu o utkání – dodržení kontroluje HR a 

DFA. V případě, že se družstva nedohodnou, termín nařídí STK. Náhradní termíny jsou středy. 

J) Na základě počtu reprezentačních srazů U – 15 až U – 20 se upravuje možnost odložení mistrovských utkání  

v soutěži I.CLD. Odložení z důvodu nominace hráčů pro potřebu reprezentace ČR. Počet nominovaných  

hráčů 4 a více. Odložení z důvodu oddílových mimosoutěžních aktivit ( turnaje, atd. ) jen 2 soutěžní utkání 

v příslušné části soutěžního ročníku ( tj. 2 x podzim, 2 x jaro ). Odložení jen na základě dohody klubů.  

Odložené utkání nutno sehrát dle SŘ 

 

Článek  3 – Místa utkání 

A) Oddíly oznámí STK místa utkání na přihlášce do soutěže pro každé družstvo zvlášť / rovněž      

            na „Hlášence utkání“ / spolu s termínem utkání. 

        B)       Hrát se může pouze na hřištích schválených STK, která jsou uvedena v adresáři oddílů tohoto      

     rozpisu, případně na náhradních plochách povolených STK. Plánek ověřený STK musí být k            

             dispozici u oddílů. Veškeré změny nebo úpravy musí být schváleny STK a nesmějí narušit      



     průběh soutěží. Pořádající oddíl nese plnou zodpovědnost, že všechna hřiště, jak hlavní, tak 

           náhradní, na kterých budou soutěžní utkání hrána, odpovídají Pravidlům fotbalu, Soutěžnímu řádu  

           a podmínkám soutěže uvedeným v Rozpisu soutěží a jsou řádně schválena řídícím orgánem. 

      C)       Oddíly, postupující z nižších soutěží, předloží před zahájením soutěže plánky hřišť ověřené  

            příslušnými STK KFS ke schválení STK. 

      D)      V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště / rekonstrukce, zákaz startu  

            na vlastním hřišti, apod. /, je třeba oznámit STK i soupeři místo, na kterém budou utkání      

      hrána. Toto hřiště musí být schváleno STK. 

      E)      Pro veškeré změny míst utkání platí stejná ustanovení jako u čl.2, bod C, písm.a, b,c, tohoto Rozpisu soutěží. 

 F) Utkání soutěží řízených STK se hrají na hřištích s travnatou hrací plochou. Z rozhodnutí VV FAČR lze hrát  

      celoročně všechna soutěžní utkání i na hřištích s umělým povrchem - tráva III.generace-majících atestaci FAČR 

     pro příslušnou soutěž. Hostující družstvo musí s touto alternativou počítat. 

 G) Náležitosti hřišť pro soutěže řízené STK : 

             a/ travnatá plocha – kromě výjimek uvedených v bodu F 

         b/ kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým včetně vyznačení technické zóny v souladu s Pravidly      

  fotbalu / výklad I/9 / 

   c/ ohrazení hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu / výklad 1/7 / 

             d/ samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná nejpozději hodinu před utkáním            

             e/ samostatná koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře 

             f/ ošetřovna pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami, zároveň sloužící pro potřeby      

    dopingové kontroly 

             g/ samostatná šatna pro rozhodčí hlavního utkání oddělená od šatny rozhodčích předzápasu nebo pozápasu 

  H)   V případě, že má oddíl k dispozici v areálu stadionu více hracích ploch, které odpovídají výše uvedenému  

bodu G a jsou schváleny STK pro soutěže, uvede tento oddíl hlavní hrací plochu, na které bude družstvo hrát  

svou soutěž, pouze v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy / podle posouzení rozhodčího / se může hrát  

na vedlejší za předpokladu, že je způsobilá. 

 

Článek  4 – Systém soutěží    

Mistrovské soutěže dospělých, dorostu a starších žáků se hrají systémem každý s každým dvoukolově 

     dle rozlosování v období podzim – jaro.     

Mistrovské soutěže mladších žáků se hrají dle samostatných pravidel. 

 Doba hry 

Utkání mužů a staršího dorostu se hrají 2 x 45 minut 

Utkání mladšího dorostu se hrají 2 x 40 minut. 

Utkání starších žáků se hrají 2 x 35 minut. 

Utkání mladších žáků se hrají 3 x 30 minut, souběžně dva zápasy na šířku hrací plochy. 

Utkání mládeže se zásadně neprodlužují. 

Poločasová přestávka nesmí-včetně odchodu a příchodu na hrací plochu – přesáhnout 15 minut  

        / v utkáních mládeže je povinná /. Délku přestávky při utkání kontroluje HR, DFA a kapitáni družstev. 

 

  Dočasné vyloučerní v utkáních mládeže 

 VV FAČR na svém zasedání dne 27.6.2017 schválil možnost používání „dočasného vyloučení“ v utkáních 

mládeže v soutěžích FAČR. 

Dočasné vyloučení znamená, že hráč, který se dopustil přestupku napomenutí ŽK, je potrestán okamžitým 

pozastavením účasti v probíhajícím utkání. 

Doba dočasného vyloučení : dorostenecké kategorie -    10 minut 

     žákovská kategorie -     8 minut 

Dočasné vyloučení signalizuje HR po udělení ŽK jasným pokynem oběma pažemi směrem k technické zóně 

družstva vykázaného hráče. 

Po vyčerpání doby vyloučení se hráč vrací do hry na pokyn HR nebo delegovaného AR. 

Při udělení ŽK brankáři, zůstává brankář na hrací ploše, odchází z hrací plochy hráč z pole určený trenérem 

postiženého družstva. 

Při opakovaném napomenutí ŽK stejného hráče, opuští hráč hrací plochu, po uplynutí dočasného vyloučení se  

Již na hrací plochu nevrací a je střídán náhradníkem. V případě, ze družstvo již využilo všechny možnosti 

střídání, dohrává potrestané družstvo utkání s menším počtem hráčů. 



Podrobný popis a metodický pokyn „dočasného vyloučení v MU mládeže“ je na stránkách pravidlové komise 

FAČR. Dočasné vyloučení se zavádí ve všech soutěžích mládeže spadajících pod ŘKČ.  

 

Článek  5 – Hodnocení výsledků v soutěžích 

A) Provádí se dle SŘ §14. 

B) Postup pro určení vítěze utkání v případě nerozhodného výsledku v řádné hrací době ve všech kategoriích, 

vyjma kategorie U12 a U13. Ihned po skončení utkání se budou provádět pokutové kopy z pokutové značky 

podle Pravidel fotbalu příloha A. Každé družstvo provede pět kopů. Provedou-li obě družstva po pěti kopech a 

obě dosáhnou stejného počtu branek nebo nedosáhnou žádné branky, pokračují v provádění kopů – vždy po 

jednom kopu ve stejném sledu další hráči družstva tak dlouho, dokud při stejném počtu kopů nedosáhne jedno 

z družstev o jednu branku více než druhé – vítěznému družstvu bude do tabulky připsán + 1 bod navíc! V tabulce 

v počtu vstřelených branek a obdržených branek bude započítáno skóre dosažené v řádné hrací době! / např. 

vítěz utkání v řádné hrací době získá 3 body, za nerozhodný výsledek každé družstvo 1 bod, za prohru  

0 bodů /. Družstvo, které po nerozhodném výsledku zvítězí na kopy ze značky pokutového kopu získá 1 bod 

navíc!!! Pokud některé družstvo odmítne z jakéhokoliv důvodu při nerozhodném výsledku provádět kopy ze 

značky pokutového kopu, získává další bod soupeř a oddílu, který odmítl provádět kopy ze značky pokutového 

kopu bude udělena pokuta 10.000,- Kč. 

 

Článek  6 – Pořadí družstev 

Dlouhodobá část soutěží se řídí SŘ §18 s úpravou / viz dále/, následují baráže. V SŘ §18/3 se doplňuje  

za bod c) : „Jestliže je i toto stejné, rozhodují o pořadí kopy ze značky pokutového kopu ze vzájemných utkání 

s nerozhodnýcm výsledkem“ – pro toto platí úměrně body a), b), c) citovaného odstavce. 

 

Pro určení postupujících, sestupujících a družstev hrajících baráže jsou rozhodující konečné tabulky po 

odehrání všech soutěžních utkání příslušné soutěže. 

 

O pořadí pro postup či sestup u souběžné soutěže staršího a mladšího dorostu a starších a mladších žáků 

rozhoduje vždy tabulka starší kategorie. 

Doplňování míst v soutěžích uvolněných z jakýchkoliv důvodů se řídí SŘ §21. Pro takto zařazená družstva je 

stanoven jednorázový poplatek – viz sazebník. V soutěžích mládeže tyto poplatky nejsou stanoveny. 

 

Článek  7 – Postupy a sestupy 

Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí dle ustanovení SŘ §19-21 a počty postupujících a sestupujících 

družstev vycházejí z dále uvedeného klíče. V případě schválení změny § 21 SŘ Výkonným výborem FAČR může 

STK ŘKČ a ŘKM dodatečně doplnit republikové soutěže Divize A, B, C, D, E o družstva Juniorské ligy, která 

ztratila právo účasti v této lize. Družstva budou označena jako „B“ mužstva klubu, který sestoupil z 1.ligy. 

V případě postupu „A“ mužstva do 1.ligy jsou družstva opět zařazena do Juniorské ligy. „B“ mužstva hrají 

divizní soutěže bez nároku na postup do vyšší soutěže neboť byla do soutěže zařazena mimo postupová kritéria a 

ze samostatné soutěže dle § 11 odst. 2 SŘ. 

 

a) Postup z divize do ČFL:  

1.mužstvo z divize A,B,C. V případě odmítnutí 1.mužstva z příslušné divize přechází právo postupu na nejlepší 

mužstvo na 2.místě ve všech skupinách divize tj. A,B,C. Pokud odmítnou postup mužstva na 2.místech 

divizí,bude postupováno stejným způsobem u mužstev na 3. popřípadě na 4.místech divizí A,B,C. Rozhodujícím 

kritériem mezi těmito mužstvy je počet bodů získaných v soutěži. Při rovnosti  bodů rozhoduje dosažené skóre 

v soutěžních zápasech. Pokud i toto je shodné, rozhodne los.V případě, že postup odmítnou mužstva  

na 2.,3. a  4. místech  divizí A,B,C bude doplnění ČFL řešeno snížením počtu sestupujících z této soutěže. 

b) Postup z KPM do divize A,B,C. 

1.mužstvo ze všech KPM  a 2.mužstvo z KPM střední Čechy tj. 10 mužstev. V případě odmítnutí postupu 

1.mužstva KP přechází právo postupu na 2.mužstvo ze stejného KP. Takto bude postupováno až do 4.mužstva 

v pořadí stejného KP. Pokud nikdo z takto oslovených mužstev  neprojeví zájem o postup do divize bude 

postupové místo nabídnuto dalším KPM a to nejlepším mužstvům na 2.místech podle sportovních kritérií ( počet 

bodů a skóre atd.) Takto bude postupováno až do 4.mužstev příslušných KPM. V případě, že nedojde k doplnění 

divizí z KPM bude doplnění  soutěží řešeno snížením počtu sestupujících z divizí. O setrvání v soutěži bude 



rozhodnuto podle počtu bodů dosažených v jednotlivých skupinách divizí. V případě rovnosti bodů bude 

postupováno podle sportovních kritérií dle SŘ. V případě rovnosti všech sportovních kritérií rozhodne los.    

 

 

 

A. Soutěže dospělých 
 

1. ČFL – 18 účastníků 

počet družstev   18  18  18 

sestup z FNL     0  +1  +2 

postup do FNL   - 1  - 1  - 1     

sestup do divize  - 2  - 3  - 4                

postup z divize   +3  +3  +3              

počet družstev   18  18  18 

       

2. Divize A, B, C – 48 účastníků ( 3 skupiny po 16 účastnících )  

počet družstev   48  48  48 

sestup z ČFL   +2  +3  +4 

postup do ČFL    -3              -3   -3 

sestup do krajů                -9             -10             -11 

 postup z krajů             +10                   +10                    +10 

počet družstev   48  48  48 

 

Postup do divize: vítězové krajského přeboru mužů a 2.místo Přeboru středočeského kraje. 

Sestup z divize: dle SŘ § 19 - 21 

 

B. Soutěže mládeže 

I. celostátní dorosteneká liga U 19 – 18 účastníků 

počet družstev   18 

sestup do ČLD, MSDL  -4 / dle územní příslušnosti / 

postup do I.CLD  +2 / vítěz baráže z ČLD – A, B, vítěz MSLD / 

počet družstev   16 

Mužstva na 15., 16., 17. a 18 místě konečné tabulky I.CLD sestupují. 

Česká liga dorostu U 19 – 32 účastníků ( 2x16 ) 

počet družstev   32  32  32  32  32 

sestup z I.CLD U 19    0  +1  +2  +3             + 4 

postup do I.CLD U 19  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1   

sestup do ČDD   - 2  - 3  - 4  - 5  - 6              

postup z ČDD              + 3             + 3                    + 3                     + 3                    + 3 

 počet družstev   32  32  32              32   32 

 Vítězové skupin A a B hrají baráž o přímý postup do I. CLD 

Česká divize dorostu – 48 účastníků ( 3x16 ) 

počet družstev   48  48  48  48  48 

sestup z ČLD   +2  +3  +4  +5              +6 

postup do ČLD   - 3  - 3  - 3  - 3  - 3   

sestup do KFS   - 8  - 9             -10             -11             -12              

postup z KFS              + 9             + 9                    + 9                     + 9                    + 9 

 počet družstev   48  48  48              48              48 

 

 

 



Česká liga žáků U 15 – 14 účastníků 

Mužstva na 14., 13. a 12. místě komnečné tabulky ČLŽ hrají baráž o udržení v soutěži s vítězi  

skupin A, B, C ČDŽ. 

 

 Česká divize žáků U 15 – 36 účastníků ( 3x12 ) 

 Vítězi skupin A, B, C ČDŽ hrají baráž o posup do ČLŽ s mužstvy na 14., 13. a 12 místě konečné tabulky ČLŽ. 

 Mužstva na 12., 11. a 10. místě konečné tabulky každé skupiny ČDŽ sestupují do KFS 

 Česká liga žáků U 13 

 12 účastníků sk. A, 12 účastníků sk. B, 13 účastníků sk. C, 12 účastníků sk. D 

 Soutěž se hraje dle samostatných pravidel. 

 

Článek  8 – Střídání hráčů  

Počet střídajících hráčů upravuje PŘÍLOHA SŘ č.2 §5. 

V utkáních dospělých je možno střídat 5 hráčů. 

V utkáních staršího dorostu U19 je možno střídat 3 hráče.  

V utkáních mladšího dorostu U16 a U17 je možno střídat 4 hráče.  

V utkáních starších žáků U14 a U15 je možno střídat 7 hráčů.  

Ve všech uvedených případech je počet hráčů stanoven bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo  

hráče v poli.  

 

Článek  9 – Náležitosti klubů, hráčů a družstev 

Věkové kategorie mládeže se řídí §2 SŘMaŽ FAČR 

 

Podmínky účasti 

Všichni hráči musí být řádně registrováni a musí splňovat podmínky §36 SŘ.  

Všichni hráči musí mít lékařskou prohlídku ( viz SŘ §37)  a potvrzení o prohlídce na písemné  

          požádání předloží řídícímu orgánu.   

V jednom mistrovském utkání může za jedno družstvo nastoupit maximálně 5 cizích státních 

             příslušníků mimo země EU. 

 

Článek  10 - Soupisky dle SŘ §10 

Soupisku družstva musí klub zadat do IS systému nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže. 

Nesplnění této povinnosti bude potrestáno peněžitou pokutou ve výši 3.000,- Kč. Každý hráč, uvedený na 

soupisce, musí nastoupit na jeden celý poločas v mistrovském utkání za družstvo, na jehož soupisce je uveden. 

V případě nesplnění této povinnosti bude oddíl potrestán pokutou ( v souladu se SŘ §7 ). Při řádném zdůvodnění 

nesplnění této povinnosti písemně do 7 dnů po skončení příslušné části soutěže může STK ustoupit od udělení 

této pokuty. 

Oddíl je povinen nejpozději do sedmi dnů vyškrtnout hráče ze soupisky a nahradit hráčem jiným : 

     - při přestupu ( hostování ) hráče, uvedeného na soupisce, do jiného oddílu 

     - při zrušení registrace hráče, uvedeného na soupisce 

     - při zranění hráče  

      Tuto změnu musí schválit STK. 

 

Článek 11 – Organizátor utkání 

Organizátorem utkání je klub uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, pro jarní část 

soutěže platí obrácené pořadí. 

 

Pořadatelská služba 

Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ §39-46. Povinnosti hostujícího družstva určuje SŘ§ 47. Při 

organizování utkání se oddíly musí řídit dohodou a příslušnými pokyny dohodnutými mezi Policií ČR a FAČR. 

Tato dohoda, pokyny a SŘ jsou podklady pro vypracování Organizačního řádu pořadatelské služby, který je 

nezbytný pro organizování utkání vzhledem k zajištění bezpečnosti diváků a ochraně hráčů, rozhodčích a 

zástupců FAČR.  

 

 



Pro soutěže ŘKČ je stanoven povinný minimální počet pořadatelů : 

- při utkáních mužů – 6 pořadatelů, při utkáních mládeže – 3 pořadatelé. Povinnost pro kluby – při utkáních mužů 

musí  mít pořadatelé rozlišovací vesty, hlavní pořadatel musí být odlišen od ostatních pořadatelů. 

Tento Organizační řád pořadatelské služby musí být schválen STK a musí být na vyžádání předložen k nahlédnutí 

HR a DFA. Organizační řád pořadatelské služby, který předloží pro každé hřiště zvlášť, musí především 

obsahovat : 

- zabezpečení součinnosti policie, 

- počet a umístění pořadatelů, 

- povinnosti hlavního pořadatele, 

- povinnosti pořadatelů na jednotlivých stanovištích, 

- dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všem osob v tomto  

prostoru – viz SŘ 

- zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a to až do jejich odjezdu z prostoru stadionu, event.  

na hranice obce 

- zabezpečení pokynu rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích nebo při 

přerušení utkání ( např.pro vniknutí diváků na hrací plochu, při nesportovním chování diváků, vhození předmětů 

apod. ).  

Na hráčské lavice mají přístup pouze:  

- náhradní hráči uvedení v zápise o utkání, trenéři, asistenti trenéra, lékař, masér a vedoucí družstev. V soutěžích 

dospělých musí být členové výše uvedeného realizačního týmu viditelně označeni jmenovkou a funkcí totožnou 

se zápisem o utkání. Pořadatel též zajistí podavače míčů ( zejména v prostoru za brankami ). 

   Hlavní pořadatel přejímá spoluodpovědnost za odchod družstev a rozhodčích z hrací plochy. 

Oddíly musí v rozhlasových relacích, příp. i v tištěných programech, uvádět jména rozhodčích i delegátů svazu. 

Pokud oddíl pro informaci pracovníků sdělovacích prostředků používá kopie zápisu utkání, nesmítyto kopie 

obsahovat rodná čísla hráčů a funkcionářů. 

Oddíly jsou povinny v průběhu 2. poločasu utkání oznámit rozhlasem počet přihlížejících diváků. 

Domácí oddíl je povinen zajistit nosítka a používat při střídání tabulky s čísly. 

Domácí oddíl připraví ke hře tři míče. Dva rezervní míče budou připraveny u středových praporků ( na hřišti 

s atletickou dráhou za brankami ). Za rezervní míče odpovídá pořadatel utkání. 

Pořadatel domácícho utkání je povinen dodržovat zákaz podávání nápojů ve skleněných obalech během 

mistrovského utkání. 

 
   Povinnost pro kluby hrající ČFL a divize A, B, C – pořizování videozáznamu :  

  a) STK upozorňuje oddíly ČFL a divizí A,B.C na povinnost vysílat MU on-line. V případě neuskutečnění  

        on-line přenosu musí pořadatel utkání zaslat do 24 hodin zpožděný on-line záznam na server TV COM.         

       V případě nesplnění uvedené povinnosti jsou následující sankce :   

     - 1. pokuta 2.000,- Kč 

    - 2. pokuta 5.000,- Kč 

     - 3. DK /odečet bodů/  

 

b) Oddíly ČFL a divizí jsou povinny pořídit na svoje náklady z každého domácího soutěžního utkání nezkrácený 

videozáznam včetně „stopáže“ ( časomíry ) a odchodu z hrací plochy po skončení utkání. Videozáznam musí být 

pořizován z nadhledu ze stativu. Zároveň je povinností pořádajícího oddílu umožnit pořízení videozáznamu i 

soupeři a to z prostoru, z něhož je pořizován videozáznam pořádajícím oddílem. 

c) Videozáznam slouží jako doklad při námitkách, stížnostech apod. a bude použit jedině k těmto účelům. 

Videozáznam nelze použít jako doklad ke změně výsledku utkání. Videozáznam je oddíl povinen doručit 

nejpozději do 5-ti dnů po vyžádání.                  

d) S ohledem na možné vyžádání sekretariátem ŘKČ je pořádající oddíl povinen pořízený a nezkrácený 

videozáznam uschovat nejméně po dobu 30 dnů ode dne termínu konání mistrovského příp. pohárového utkání. 

Po uplynutí této lhůty již není pořádající oddíl povinen pořízený videozáznam nikomu vydávat. 

e) Kontrolou provádění natáčení videozáznamu se pověřují delegáti svazu, kteří jsou povinni tuto skutečnost 

uvést ve zprávě. Za pořizování videozáznamu je zodpovědný hlavní pořadatel. 

f) Pořádající oddíl je povinen uhradit ŘKČ pořádkovou pokutu podle čl.57 SŘ v každém případě, u kterého se 

prokáže, že videozáznam nebyl pořizován nebo byl zkrácen. V případě opakovaného neplnění povinnosti 

pořizovat videozáznam z utkání může být oddíl předán k disciplinárnímu řízení. 



g) V případě mimořádných událostí /inzultace, apod./ je delegát oprávněn vyžádat a převzít proti podpisu od 

hlavního pořadatele kazetu s videozáznamem  z utkání a ten spolu se zprávou delegáta doručit v daném termínu 

řídící orgánu  soutěže. 

 

 Povinnnost pro kluby hrající ČFL a divize A, B, C – reklamní panely Fortuna 

 Vzhledem k tomu, že FAČR uzavřela dlouhodobou smlouvu s firmou „Fortuna, a.s.“ nařizuje FAČR všem          

klubům hrající soutěže ČFL a divize propagaci uvedené firmy. Během mistrovských a pohárových utkání je 

povinnost instalovat za brankami hrací plochy reklamní panely firmy „Fortuna,a.s.“ Tato reklama je pro 

oddíly povinná a je bez finančního plnění.  

          V případě nesplnění uvedené povinnosti jsou následující sankce :   

          - 1. pokuta 2.000,- Kč 

          - 2. pokuta 5.000,- Kč 

          - 3. DK /odečet bodů/  

 

Článek 12 – Opatření k řízení soutěží – upřesnění některých povinností oddílů 

a)  Hostující družstvo ČFL, divize dospělých a mládežnických soutěží musí respektovat tradiční barvy dresů   

domácího oddílu tak, jak je uvedeno v adresáři oddílů těchto soutěží. Nerespektování tohoto ustanovení STK 

trestá pokutou 2.000,- Kč. Dresy a trenýrky hráčů musí být označeny čísly, která jsou v souladu s očíslováním 

hráčů v zápise o utkání. Hráči v základní sestavě mohou nastupovat k utkání s čísly 1 – 99. Odpovídajícími čísly 

musí být rovněž označeny úbory náhradníků. 

b)  Kapitán, vedoucí družstva i trenér odpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen, ihned opustí hrací 

plochu a odejde do kabin. Nesmí zůstat na lavičce. 

c)  Součástí hodnocení soutěží je losovací aktiv STK, kterého se oddíly povinně účastní na vlastní 

     náklady, v případě neomluvené účasti na losovacím aktivu udělí STK oddílu pokutu 5.000,- Kč. 

d)  Oddíly jsou povinny při veškerém písemném styku v rámci FAČR mimo názvu uvádět i číslo oddílu.  

e) V případě dopingové kontroly jsou oddíly povinny řídit se pokyny dopingového komisaře, který se prokáže 

       platným průkazem a vytvořit přiměřené podmínky k jeho práci. 

f)  Na základě „Směrnice pro udělení trenérských licencí“, musí být u každého družstva, hrajících  

v soutěžích FAČR kvalifikovaný trenér v působnosti kvalifikace pro určenou soutěž s platným 

       trenérským průkazem FAČR. Pro SR 2015/2016 byly stanoveny minimální požadavky na kvalifikaci      

       trenérů takto: 

     soutěže dospělých (ČFL – Divize)  - licence „A“ 

      SCM      - dle licenčního manuálu 

       SpSM      - dle licenčního manuálu  

g)  Ošetřování hráče na hrací ploše – zraněný hráč musí opustit hrací plochu /jako doposud/, ale vrátit do hry      

se smí nejdříve po uplynutí 3 minut od jejího opuštění. Platí pro všechny věkové kategorie. Toto opatření se 

netýká ošetřování brankáře. 

 

h) Doprava k utkání 

Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné prostředky, vlastní autobusy nebo autobusy jiných 

registrovaných provozovatelů. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK dle  

SŘ §47 a §49 na své nejbližší schůzi. 

 

i) Reprezentace 

Fotbalové kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro reprezentační účely v souladu s čl.55 Stanov FIFA a Řádu 

upřesňující Statut a přestupy hráčů fotbalu a podle Směrnice VV FAČR k zabezpečení státní reprezentace.  

 

Mládež - reprezentace 

Odložení mistrovských utkání mládežnických kategorií z důvodu nominace hráčů do reprezentačních výběrů 

příslušné věkové kategorie bude STK ŘKČ akceptováno pouze v případě nominace 4 a více hráčů ( neplatí pro 

nominované náhradníky). 

 

Článek  13 – Rozhodčí a delegáti 

a) K utkáním ŘKČ mohou být delegováni jako hlavní rozhodčí pouze rozhodčí uvedení na listinách ŘKČ,  



popř. rozhodčí, jejichž výkonnost po dohodě s příslušnou KR zkušebně prověřuje KR v soutěžích ŘKČ. Hlavní 

rozhodčí deleguje k utkání komise rozhodčích FAČR ŘKČ prostřednictvím portálu IS. FOTBAL.CZ, úředních 

zpráv, e-mailem nebo telefonicky. Rozhodčí je povinen delegaci e-mailem potvrdit telefonicky sekretariátu ŘKČ. 

Vždy platí poslední delegace. Asistenty rozhodčího k utkání deleguje komise rozhodčích FAČR ŘKČ, a to na 

utkání ČFL a divize. Na utkání U 19 až U 14 delegují asistenty rozhodčích Krajské fotbalové svazy příslušné 

podle místa konání utkání. Na utkání U 12 – U 13 delegují rozhodčí Krajské fotbalové svazy příslušné podle 

místa konání zápasu. 

b) Rozhodčí a jejich asistenti jsou povinni se prokázat vytištěným výpisem karty rozhodčího z elektronického 

informačního systému.  Všichni rozhodčí delegovaní k řízení utkání ŘKČ  /z listiny ŘKČ i ostatních KR/ jsou 

povinni při utkání mít na dresu odznak rozhodčího schválený VV FAČR, dále jsou osobně odpovědni za platnost 

své lékařské prohlídky ( ne starší 1 roku ). 

c) Vetace rozhodčích se ruší. 

d) Rozhodčí je povinen uzavřít Zápis o utkání do 12 hodin následujího dne ode dne utkání. 

 

Porušení povinností rozhodčími 

1. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že byl rozhodčí, spáchán disciplinární přečin, je komise rozhodčích      

     povinna předat věc s návrhem na zahájení disciplinárního řízení příslušnému disciplinárnímu orgánu. 

2. Nejedná-li se o podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, komise rozhodčích uloží rozhodčímu za : 

a) nedostatky v zápisu o utkání (zejména nesprávné nebo nedostatečné vyplnění zápisu, chybějící údaje nebo    

     nesprávné údaje v zápisu, chybějící povinné podpisy na zápisu, neuvedení podstatných skutečností) 

b) pozdní doručení zápisu o utkání Řídícímu orgánu soutěže nebo nedoručení zápisu o utkání vůbec 

c) pozdní omluva neúčasti na utkání, na které byl delegován 

d) pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek utkání z tohoto důvodu nebyl       

    zpožděn nebo došlo z tohoto důvodu ke zpoždění úředního začátku utkání nebo utkání nebylo z tohoto      

         důvodu sehráno) 

e) nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy 

f) nedodržení pokynů komise rozhodčích v oblasti výstroje a oblečení 

g) porušení jiných podstatných povinností rozhodčího pořádkovou pokutu 

3. Pořádkovou pokutu podle odstavce 2 lze uložit v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je ŘKČ,  

   až do výše 5.000,- Kč 

 

Delegáti a dohlížecí orgány 

1.  Delegáty deleguje na utkání KR ŘKČ prostřednictvím portálu IS.FOTBAL.CZ. Ve zvlášť naléhavých        

případech bude delegace realizována telefonicky předsedou úseku delegátů nebo sekretariátem ŘKČ. 

  2.  Zprávy delegátů musí být odeslány v elektronickém systému do skončení prvního pracovního dne 

             ( do 24,00 hodiny ) po utkání na sekretariát ŘKČ e-mailem. 

 3.  Pokud je zpráva delegáta podkladem pro disciplinární řízení, je delegát povinen ji odeslat v IS.FOTBAL.CZ  

      ( resp. e-mailem, je-li vyžádán ) řídícímu orgánu soutěže první pracovní den po utkání, do 12,00 hodin. 

       4. Jako součást disciplinárního opatření DK může FAČR vyslat na utkání dohlížecí orgán na náklady    

 provinivšího se oddílu. 

 

Porušení povinností delegáty 

1.Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že byl delegátem spáchán disciplinární přečin, je komise rozhodčích          

    povinna předat věc s návrhem na zahájení disciplinárního řízení příslušnému disciplinárnímu orgánu. 

2. Nejedná-li se o podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, komise rozhodčích uloží delegátovi za : 

a) pozdní omluvu neúčasti na utkání, na které byl delegován 

b) pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek utkání z tohoto důvodu nebyl      

     zpožděn nebo došlo z tohoto důvodu ke zpoždění úředního začátku utkání nebo utkání nebylo z tohoto      

     důvodu sehráno) 

c) nedostavení se k utkání , na které byl delegován bez řádné omluvy 

d) nedodržení pokynů komise rozhodčích v oblasti oblečení 

e) porušení jiných podstatných povinností delegáta pořádkovou pokutu 

            3.Pořádkovou pokutu podle odstavce 2 lze uložit v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je ŘKČ,  

až do výše 2.000,- Kč 

 



Článek 14 – Náležitosti disciplinárního řízení 

  Termín a místo zasedání DK 

Zasedání DK ŘKČ je vždy ve středu od 15:00 v nové budově FAČR, Diskařská 2431/4 Praha 6 – Strahov. 

Pravidelné zasedání DK ŘKČ se nově budou provádět převážně on-line. V případě, kdy bude chtít využít 

svého oprávnění účasti na zasedání DK ŘKČ provinivší se hráč, funkcionář nebo kterýkoliv člen FAČR 

související s projednávanou záležitostí, musí se včas objednat u sekretáře DK ŘKČ, a to nejpozději do 

úterý do 12,00 hodin. V týdnu, kdy je termínovou listinou nařízeno hrací kolo na středu, bude DK ŘKČ 

disciplinární provinění operativně řešit dle potřeby.  

 

Sazebník poplatků  

Poplatky za projednání disciplinárního řízení a odvolání 

ČFL  -     1 000,- Kč     odvolání -   5 000,- Kč   odůvodnění rozhodnutí   -  2 500,- Kč  

Divize  -      500,- Kč    odvolání -   5 000,- Kč               odůvodnění rozhodnutí   -  2 500,- Kč  

Dorost -      250,- Kč     odvolání -   2 500,- Kč   odůvodnění rozhodnutí   -  1 300,- Kč  

Žáci  -         150,- Kč     odvolání  -  1 500,- Kč              odůvodnění rozhodnutí   -     800,- Kč  

 

 Opakované napomínání hráče 

 Od sout. roč. 2017/2018 bude DK ŘKČ evidovat ŽK v soutěžích mužů.  Při udělení příslušného počtu ŽK  

pro jednotlivce dle DŘ §47 ( 4, 8, 12, 16, 20 ŽK ) bude DK ŘKČ postupovat dle DŘ §47/4  

– jednotlivci se budou trestat peněžitou pokutou – viz. následující tabulka. 

 

POČET  ŽK FORTUNA  ČFL FORTUNA  DIVIZE 

4 2.000 1.000 

8 4.000 2.000 

12 6.000 3.000 

16 8.000 4.000 

20 10.000 5.000 

Závěrečné ustanovení  

Disciplinární řád byl schválen Výkonným výborem Asociace dne 27. června 2017 a nabývá účinnosti  

dnem 1. července 2017.  

 

Článek  15 – Hospodářské náležitosti 

Mistrovské soutěže 

A. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje  

     ( zejména rozhodčí, delegáty, pořadatele atp./ hradí pořádající TJ, oddíl nebo klub /dále jen pořádající ). 

     Startovné zadává do sběrné faktury oddílu Řídící orgán – ve výši 20.000,- Kč za klub hrající ČFL  

a 10.000,- Kč za klub hrající divizi dospělých. Družstva mládeže startovné neplatí. 

B. Při nesehraní utkání z důvodu nedostavení se družstva hostů náleží domácímu oddílu paušální poplatek  

   za přípravu ve výši : 10.000,- Kč /pro soutěže dospělých/ a 5.000,- Kč ( pro soutěže mládeže ). 

             C. Při odstoupení družstva ze soutěže bude oddílu na sběrnou fakturu zadána pokuta za odstoupení  

   z příslušné soutěže ve výši: 

        Fortuna ČFL     - 500.000,- Kč 

        Fortuna Divize A, B, C  - 300.000,- Kč 

       družstva mládeže    - 100.000,- Kč 

  

 Poplatek za doplnění družstva do soutěže podle §21 SŘ 

    Fortuna ČFL    - 50.000,- Kč 

        Fortuna Divize A, B, C  - 30.000,- Kč 

 

D. Vstupné a vstupenky 

1. Výši vstupného, jakož i ceny zlevněných a permanentních vstupenek, stanoví pořádající. 

2. Pořádající je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na vhodném místě u všem pokladen. 

3. Při přerušení nebo předčasném ukončení utkání se postupuje takto: 

     a) jestliže utkání nebylo zahájeno nebo bylo předčasně ukončeno z technických důvodů  



        ( povětrnostní podmínky a jiné závady regulérnosti hřiště ), prodané vstupenky platí pro utkání 

        v náhradním termínu nebo pořádající vrací vstupné 

       b) jestliže dojde ke změně programu ( změna soupeře, náhradní utkání, změna hřiště apod. ) 

          platí zakoupené vstupenky na náhradní program, pořádající je však povinen na požádání vstupné vracet 

       c) ve všem ostatních případech pořádající vstupné nevrací 

4. Tisk a distribuci vstupenek si zajišťuje pořádající sám. 

5. O vstupenkách vede pořádající řádnou evidenci. 

6. Každá vstupenka musí obsahovat nejméně označení druhu ( tribuna, stání, zlevněné, volné apod.) ,  

   výši vstupného, datum utkání a název pořádajícího 

 

E. Volný vstup 

1. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají: 

        a) hráči nominovaní k utkání / vč.předzápasu či pozápasu 

       b) trenéři, rozhodčí a sportovně techničtí pracovníci zabezpečující utkání ( resp.předzápas či pozápasu ) 

    c) FAČR vydává svým funkcionářům a pracovníkům průkazy FAČR, průkaz slouží jednak  

                k prokazování totožnosti a funkce jeho držitele v rámci FAČR a jednak držitele opravňuje 

k volnému vstupu na utkání soutěží pořádaných kluby a orgány FAČR a na přátelská fotbalová utkání. 

Průkaz však neopravňuje k volnému vstupu na utkání mezinárodní a mezistátní, jakož i na utkání pořádaná 

v rámci soutěží UEFA a FIFA, ledaže by pořadatel veřejně oznámil, že průkaz na takové utkání platí, průkaz 

je možno použít k návštěvě fotbalových utkání soutěží, které řídí orgán jenž jej vydal. Průkaz vydaný VV 

FAČR je možno použít i na všechna utkání soutěží řízených krajskými VV FAČR a okresními fotbalovými 

svazy. Průkaz vydaný krajským  VV FAČR je možno použít i k návštěvě utkání soutěží, řízených okresními 

fotbalovými svazy, které spadají do působnosti příslušného kraje-držitel průkazu má nárok na místo k stání. 

Na stadionech, které jsou vybaveny jen místy k sezení, na místo určené pořadatelskou službou, pokud není 

překročen počet vyčleněných míst stanovených komisí. 

2. Volný vstup na vyhrazená a řádně označená sedadla mají: 

           a) akreditovaní novináři, rozhlasoví a televizní pracovníci 

           b) delegát utkání 

           c) vedení hostujícího družstva do max. počtu 10 míst 

          3. Pořádající je oprávněn podle vlastního uvážení vydat neprodejné čestné, služební a volné vstupenky  

      na místa k sezení i k stání. 

 

F. Náhrady rozhodčím a delegátům 

1. Dopravné se proplácí sběrnou fakturou: 

     a/ na základě předložených prvotních dokladů ve výši skutečných výdajů 

     b/ při použití silničního motorového vozidla ve výši 5,00 Kč za ujety km z místa bydliště do místa konání  

    utkání a zpět nejktaším směrem 

 

G. Odměňování rozhodčích 

a) Rozhodčí jsou za řízení utkání odměňováni podle sazebníku uvedeného v souboru předpisů. 

b) Rozhoduje-li rozhodčí přátelské, přípravné nebo mezinárodní /dále jen nemistrovské/ utkání,  

     v němž se střetávají soupeři různých kategorií /věkových i výkonnostních/, náleží mu odměna 

     podle kategorie družstva pořádajícího. 

c) Odměna rozhodčích na turnaji musí být stanovena v propozicích turnaje v rozpětí částek 

     uvedených v sazebníku. Její výše se řídí v rozmezí minimálních a maximálních sazeb podle 

     úrovně kategorií zúčastněných družstev. 

 

Článek  16 – Námitky, protest a odvolání 

SŘ § 62 

Odvolání se dle Stanov FAČR zasílá OK FAČR. 

 

Článek 17 - Rozpis Poháru FAČR - MOL Cup  2017/2018 

1.Řízení soutěže 

a ) Pohárovou soutěží dospělých FAČR je MOL Cup. 

b) MOL Cup doplňuje mistrovské soutěže dospělých. 



c) MOL Cup je kvalifikační soutěží pro účast v Evropské lize UEFA. 

d) Řídícím orgánem soutěže je Výkonný výbor FAČR, který je oprávněn pověřit řízením pro tyto účely 

jmenovanou      odbornou komisi (dále též „Řídící orgán Poháru“). 

e) Družstva startují v soutěži na vlastní finanční náklady.  

f) Odměny rozhodčích a delegátů se řídí podle přílohy č. 1 Řádu rozhodčích a delegátů. 

g) Je-li účastníkem utkání členský klub profesionální soutěže, nelze pro utkání soutěže využít hřiště s umělým 

trávníkem. To neplatí, pokud tento členský klub s odehráním utkání na hřišti s umělým trávníkem souhlasí. 

h) Napomínání hráčů se neeviduje. 

i) Pro účely disciplinárního řízení se na utkání MOL Cup hledí jako na utkání té fotbalové soutěže, jíž se účastní 

družstva účastnící se tohoto utkání; účastní-li se tato družstva různých fotbalových soutěží, je určující postavení 

družstva účastnícího se vyšší fotbalové soutěže. 

 

             2.  Systém soutěže 

      a) MOL Cup se hraje vylučovacím jednokolovým systémem. Všechna utkání se hrají podle Pravidel       

fotbalu a ostatních účinných předpisů FAČR. 

      b) V případě nerozhodného stavu po skončení základní hrací doby se o vítězi utkání rozhodne      

v prodloužené době hry, 2 x 15 minut. Pokud bude po ukončení prodloužené doby výsledek utkání 

nerozhodný, vítěz utkání se určí prováděním kopů z pokutové značky, dle Pravidel fotbalu, příloha A.  

      c)Ve všech utkáních soutěže musí před utkáním každé družstvo uvést do Zápisu o utkání náhradníky  

družstva v počtu nejvýše sedmi osob, ze kterých smí v průběhu utkání vystřídat nejvýše tři hráče. 

 

3. Účast 

Klub se účastní soutěže pokud: 

a) hraje profesionální soutěž povinně, s výjimkou B mužstev;  

b) podá přihlášku do soutěže MOL Cup a zároveň se účastní soutěží řízených Řídící komisí pro Čechy nebo  

Řídící komisí pro Moravu, s výjimkou B mužstev; 

c) podá přihlášku a zároveň je vítězem krajských kol Poháru FAČR, s výjimkou B mužstev. Vítěze krajských kol 

Poháru FAČR sdělí krajské fotbalové svazy příslušným řídícím komisím FAČR (ŘKČ, ŘKM). 

 

 4. Zařazování účastníků do soutěže 

1.Do soutěže jsou zařazeny kluby profesionálních soutěží povinně a všechny ostatní kluby na základě platně  

podané přihlášky. 

2.Do předkola soutěže jsou zařazeny kluby, které jsou vítězi krajských kol Poháru FAČR a kluby hrající  

soutěže ŘKČ a ŘKM. 

3.Do 1. kola jsou zařazeny vítězné kluby z předkola a dále všechny ostatní platně 

 

Přihlášené kluby s výjimkou klubů účastnících se I. ligy. Kluby účastnící se II. ligy (Fotbalové národní ligy)  

jsou nasazeny. 

4.Kluby účastnící se I. ligy jsou zařazeny přímo do 2. kola, s výjimkou klubů, které se účastní evropských 

klubových soutěží, které jsou zařazeny do 3. kola.  

 

       5. Termíny utkání 

1.Termíny soutěže jsou uvedeny v termínové listině, kterou vydává Řídící orgán Poháru. Termínová listina 

soutěže MOL Cup musí být v souladu s termínovou listinou profesionálních soutěží. 

2.O změně v termínové listině soutěže MOL Cup je oprávněn rozhodnout výlučně Řídící orgán Poháru. 

 

6. Změny termínů  

1. Změny termínů utkání se řídí ustanovením § 8 odst. 4 Soutěžního řádu (dále „SŘ“).  

2. Změnu termínu utkání (odložení) Řídící orgán soutěže provede také z důvodu hromadného onemocnění hráčů      

klubu, které bude doloženo rozhodnutím Orgánu ochrany veřejného zdraví v souladu s ustanovením § 67, odst. 1 

až 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

3. Veškeré změny termínů zveřejňuje Řídící orgán soutěže na Úřední desce, eventuálně e-  mailem.  



4. Žádosti o změny termínů jsou předkládány Řídícímu orgánu soutěže nejpozději jeden týden před konáním 

utkání. Žádost obsahuje důvod změny termínu a písemné stanovisko soupeře. Poplatek za změnu termínu se od 

2.kola stanovuje na 500,- Kč (sběrná faktura žadatele). V předkole a 1. kole se poplatky nehradí. 

 

7.  Organizátor utkání MOL Cup 

1. Losování předkola a 1. kola provede Řídící orgán Poháru na základě územní příslušnosti,   

když se odděleně losuje pro Čechy a Moravu. Organizátorem utkání je v předkole a 1. kole vždy účastník nižší 

soutěže, když pro určení úrovně soutěže je rozhodující nadcházející soutěžní ročník; v případě shody úrovně 

soutěže obou klubů je organizátorem utkání prvně vylosovaný členský klub. 

 

2. Ve 2. kole losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou rozděleny do košů na licenční (I. a II. liga)     

 a nelicenční. Řídící orgán Poháru dále rozdělí kluby do skupin dle územní příslušnosti. Losují se herní dvojice      

z koše nelicenčních klubů proti klubům z koše licenčních klubů. Organizátorem utkání je vždy nelicenční klub.   

V případě, že koš licenčních klubů zůstane prázdný, losují se dále herní dvojice z koše nelicenčních klubů. 

Organizátorem utkání je prvně vylosovaný klub, bez ohledu na úroveň soutěže. Licenční kluby na sebe ve 2. kole 

soutěže nemohou narazit. Kluby jsou oprávněny se losování zúčastnit 

 

3. a)Ve 3. kole losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou rozděleny do košů na kluby licenční (I. 

a II. liga) a nelicenční. Licenční kluby jsou dále rozděleny podle úrovně soutěže v probíhajícím ročníku a 

umístění v mistrovských soutěžích v předcházejícím ročníku, na „nasazené“ a „nenasazené“. Nasazených klubů 

je zpravidla 16, pokud nenastane situace uvedená v bodu 3 b). V takovém případě bude počet nasazených klubů 

odpovídajícím způsobem snížen. Nelicenční kluby jsou vždy organizátorem utkání a losují se do herní dvojice 

proti licenčním klubům z koše „nasazení“. Zbývající licenční kluby jsou následně vylosovány do herních dvojic 

z koše „nasazení“ proti koši „nenasazení“. Organizátorem utkání je prvně vylosovaný klub bez ohledu na 

úroveň soutěže. 

  b)V případě, že bude celkový počet nelicenčních klubů ve 3. kole vyšší, než počet licenčních klubů,  

je organizátorem utkání prvně vylosovaný nelicenční klub, bez ohledu na úroveň soutěže.V případě, že koš 

nasazených klubů zůstane prázdný, losují se dále herní dvojice z koše nelicenčních klubů. Kluby jsou oprávněny 

se losování zúčastnit. 

                                                                 

  4. Ve 4. kole losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou rozděleny do dvou košů podle úrovně     

soutěže v probíhajícím ročníku a umístění v mistrovských soutěžích v předcházejícím ročníku na „nasazené“ a 

„nenasazené“. V případě, že se 4.kola zůčastní nelicenční klub je tento vždy organizátorem utkání. Zbývající 

licenční kluby jsou následně vylosovány do herních dvojic z koše „nasazených“ proti koši „nenasazených“. 

Organizátorem utkání je prvně vylosovaný klub bez ohledu na úroveň soutěže.  Kluby jsou oprávněny se losování 

zúčastnit. 

 

5. Ve čtvrtfinále losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou rozděleny do dvou košů podle úrovně 

soutěže v probíhajícím ročníku a umístění v mistrovských soutěžích v předcházejícím ročníku na „nasazené“ a 

„nenasazené“. Organizátorem utkání je prvně vylosovaný klub bez ohledu na úroveň soutěže, nebo skutečnost, 

zda se jedná o klub licenční, nebo nelicenční. Kluby jsou oprávněny se losování zúčastnit. 

 

6. V semifinále losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou zařazeny do jednoho koše, bez  

nasazení. Organizátorem utkání je prvně vylosované družstvo bez ohledu na úroveň soutěže, nebo 

skutečnost, zda se jedná o klub licenční, nebo nelicenční. 

 

7. Organizátorem finálového utkání je FAČR; Řídící orgán soutěže vybere stadion, který splňuje bezpečnostní  

kritéria. 

8. Titul a ceny 

         1. Vítěz Poháru FAČR: 

a) obdrží putovní Pohár FAČR; 

b) se kvalifikuje do Evropské ligy UEFA; to neplatí, pokud se zároveň kvalifikuje do Ligy mistrů UEFA; 

c) obdrží pro své hráče medaile 

2.  Poražený finalista obdrží pro své hráče medaile. 



 

 
Závěrečné ustanovení 

 
Tento rozpis je nedílnou součástí Soutěžního řádu fotbalu platného od 1.7.2017 ve znění změn a dodatků uveřejňovaných 

v úředních zprávách. 

 

 

 

 

 

   

                Martin  D R O B N Ý                                     Mgr. Dagmar  D A M K O V Á 

                         předseda                  předsedkyně 

     Sportovně technické komise pro Čechy                                                    Řídící komise FAČR pro Čechy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis je určen: 

-  všem oddílům v působnosti Řídící komise FAČR pro Čechy 

-  všem krajským fotbalovým svazům 

-  členům VV FAČR, jeho řídícím komisím, rozhodčím a delegátům 


