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Použité zkratky: 

FAČR Fotbalová asociace České republiky 

ŘKČ Řídící komise pro Čechy 

STK Sportovně technická komise Řídící komise pro Čechy 

PF Pravidla fotbalu (v platném znění) 

RS Rozpis soutěží ŘKČ 

IS FAČR Informační systém FAČR 

SŘ Soutěžní řád FAČR v platném znění (Soubor předpisů FAČR) 

FNL FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 

I.CLD I. Celostátní liga dorostu (soutěž řízená ŘK TOP soutěží FAČR) 

KFS krajský fotbalový svaz 

KPM krajský přebor mužů 

KPD krajský přebor dorostu 

KPŽ krajský přebor žáků 

R rozhodčí 

DK Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy 

KR komise rozhodčích 

KR ŘKČ Komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy 

ÚZ úřední začátek – čas stanovený termínovou listinou pro příslušnou soutěž 

ZoU zápis o utkání 

Oddíl jiný název pro klub, spolek apod. 

Družstvo část oddílu (klubu), které jej reprezentuje v příslušné soutěži (kategorii)  
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Úvod 

Rozpis soutěží 2021/2022 vydává ŘKČ. Tento RS je spolu s dalšími platnými normami FAČR 

závazný pro všechny účastníky soutěží spadajících pod ŘKČ. Úřední zprávy ŘKČ a jeho 

komisí budou uveřejňovány nejpozději v pátečních zprávách na webových stránkách na adrese 

www.fotbal.cz 

konkrétně na Úřední desce (viz https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/249), a tyto 

zprávy jsou pro všechny kluby závazné. 

I .  V Š E O B E C N Á  U S T A N O V E N Í  

Článek 1 

Řízení soutěží 

Řídícím orgánem soutěže je ŘKČ, která deleguje své pravomoci na STK. Soutěže se řídí PF, 

SŘ včetně jeho novelizací a tímto RS vydaným ŘKČ ve znění změn a dodatků uveřejňovaných 

v úředních zprávách. 

Článek 2 

Termíny utkání 

Povinnosti oddílů – týkající se termínů, hlášení utkání, začátku utkání a nastoupení k utkání, 

jsou upraveny SŘ a RS. 

a) STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských utkání 

soutěží. Stanovené termíny utkání jednotlivých kol jsou zveřejňovány na internetových 

stránkách a IS FAČR (is.fotbal.cz) spolu s delegacemi rozhodčích a delegátů. Termíny 

uvedené v IS FAČR jsou závazné pro všechny účastníky. V případě jakékoliv nesrovnalosti 

je povinnost oddílů, rozhodčích a delegátů uvědomit řídící orgán. V případě sehrání 

utkání v jiném termínu než je uvedeno v IS FAČR nebo Úředních zprávách bez 

souhlasu řídícího orgánu bude řídící orgán postupovat v souladu se SŘ.    

b) Oddíly mají povinnost zadat do IS FAČR „Hlášenku o utkání“ pro příslušný soutěžní 

ročník nejpozději 17 dní před úředním začátkem ČFL – týká se pouze SO a NE. 

c) Po termínu zadání „Hlášenek“ se mohou oddíly dohodnout na změně termínu. Pokud se 

nejedná o přesun ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle), pak musí být utkání 

předehráváno, pokud není dále v RS uvedeno jinak. 

Pokud je úředním termínem středa, je možné utkání sehrát i po termínu, ale nejpozději do 

konce příslušného týdne. 

V soutěži ČFL je u vzájemných utkáních „B“ družstev umožněno sehrání utkání v hrací 

den v pondělí po vzájemné dohodě klubů. 

V mimořádných a zvlášť odůvodněných případech může STK povolit sehrát utkání i v jiném 

termínu než je stanoveno v tomto RS. 

  

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/249
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STK schválí pouze žádost na změnu termínu zadanou do IS FAČR: 

− s uvedením důvodu 

− s oboustranným souhlasem oddílů 

− tato dohoda musí být oznámena STK před řádným termínem utkání, tato utkání 

musí být předehrána 

− změna termínu utkání je zpoplatněna – viz sazebník poplatků 

d) Dopolední utkání se hrají od 10:00 hod. V případě dřívějšího začátku utkání pouze se 

souhlasem soupeře a schválení STK. Odpolední úřední začátek je v 17:00, popř. podle 

Termínové listiny pro příslušnou část soutěže. 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 2 hodiny před hlavním utkáním. 

g) K zajištění regulérnosti soutěže může stanovit řídící orgán soutěže v posledních dvou 

kolech jednotný začátek bez možnosti čerpání čekací doby podle § 49 SŘ. 

h) V případě nesehrání (nedohrání) utkání, jsou obě družstva povinna se dohodnout na 

nejbližším náhradním termínu. Svou dohodu oddíly uvedenou do ZoU – dodržení 

kontroluje R, popř. DFA (je-li k utkání delegován). Dohodnutý termín vždy podléhá 

schválení STK. V případě, že se družstva nedohodnou – termín nařídí STK a současně bude 

oddílům uložena pořádková pokuta. Náhradní termíny jsou středy. Utkání musí být 

sehráno v co možná nejkratším termínu, zpravidla do 14 dnů. Všechna nesehraná 

(nedohraná) či odložená utkání podzimní části soutěže musí být sehrána nejpozději  

do 31. 12., jediná možná výjimka je z důvodu karantény vyhlášené místně příslušnou 

krajskou hygienickou stanicí (dále jen „KHS“). 

i) Družstva startující v mládežnických soutěžích ŘKČ mohou požádat o odložení utkání 

z důvodu nominace hráče pro potřeby reprezentace ČR. Podmínkou odložení utkání je 

minimální počet čtyř nominovaných hráčů. (neplatí pro nominované náhradníky) 

j) Družstva startující v kategoriích mládeže mohou odložit svá utkání z důvodu oddílových 

mimosoutěžních aktivit (turnaje, apod.) pouze dvakrát v každé příslušné části soutěžního 

ročníku podzim–jaro. Odložení utkání je možné pouze na základě vzájemné dohody 

a schválení STK. Odložené utkání je nutno sehrát podle SŘ. 

k) V případě odložení v kategoriích mládeže (U 19 – U 17; U 15 – U 14; U 13 – U 12) se 

odložení vždy týká zápasů v obou kategoriích. Nelze odložit pouze utkání jedné 

kategorie. 

Článek 3 

Místo utkání, hřiště 

a) Oddíl oznámí STK místa utkání na přihlášce do soutěže pro každé družstvo zvlášť (rovněž 

na „Hlášence“ utkání spolu s termínem utkání). 
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b) Utkání se mohou hrát pouze na hřištích schválených STK, která jsou uvedena v adresáři 

oddílu, který je přílohou tohoto RS. Dále mohou být utkání odehrána i na náhradních 

hřištích schválených STK. Plán hřiště ověřený STK musí být k dispozici u oddílů. Veškeré 

změny nebo úpravy musí být schváleny STK a nesmějí narušit průběh soutěží. 

Organizátor utkání nese plnou zodpovědnost za všechna hřiště určená pro sehrání 

mistrovských utkání, že odpovídají PF, SŘ, RS a že jsou řádně schválena řídícím orgánem. 

Tyto podmínky se vztahují na hlavní i náhradní hřiště.  

c) Oddíly postupující z nižších soutěží předloží před zahájením soutěže ke schválení STK 

plánky hřišť ověřené příslušnými STK KFS. STK je oprávněna provést ověření 

předložených plánků hřiště na hřišti samotném a současně ověřit požadavky na hřiště 

stanovené v tomto RS a PF.  

d) V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (např. rekonstrukce, 

zákaz startu na vlastním hřišti, apod.), je oddíl povinen oznámit STK a soupeři místo, na 

kterém budou utkání hrána. Toto hřiště musí být schváleno STK. Toto oznámení musí být 

STK doručeno bezprostředně poté co nastala nezpůsobilost hřiště.  

e) Pro změny místa utkání platí ustanovení článku 2 písm. c) RS obdobně. 

f) Utkání soutěží řízených STK se hrají na hřištích s travnatou hrací plochou. Dále lze 

všechna utkání hrát celoročně i na hřištích s umělým povrchem – umělá tráva III. generace, 

která mají platnou atestaci pro příslušnou soutěž. Hostující družstvo musí s touto 

alternativou počítat. 

g) Náležitosti hřiště pro soutěže řízení STK: 

a. travnatá plocha s výjimkou uvedenou v tomto článku písm. f), 

b. kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým včetně vyznačení technické zóny 

v souladu s Pravidly fotbalu (Výklad k pravidlům 1.9) 

c. ohrazení hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu (Výklad k pravidlům 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 v písm. 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 R) se může hrát na vedlejší za předpokladu, že je 

způsobilá. 
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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. 

Pro některé soutěže je uplatněn systém kvalifikačních utkání (baráže) podle § 2 přílohy 2 SŘ. 

Systém kvalifikačních utkání (baráží) – kritéria 

− dvoukolově doma–venku, povinnost nastoupit k oběma utkáním  

− pořadí utkání bude losováno, pokud nebude v RS uvedeno jinak 

− při shodných výsledcích se v případě soutěží dospělých prodlužuje až druhé utkání 

o 2 x 15 minut  

− není-li utkání rozhodnuto ani po prodloužení následují kopy z pokutové značky podle 

Pravidel fotbalu příloha A až do rozhodnutí (základních 5 + do rozhodnutí)  

Všechny barážové dvojice budou nalosovány po skončení dlouhodobé části soutěží 2021/2022. 

Losování barážových dvojic za podmínek uvedených v RS bude provedeno STK. 

Hrací dny barážových utkání v kategorii dospělých jsou středa a sobota. Hrací dny barážových 

utkání v kategorii mládeže jsou čtvrtek a neděle. V kategorii mládeže se v případě 

nerozhodného výsledku utkání neprodlužuje a o vítězi rozhodují kopy z pokutové značky 

podle Pravidel fotbalu příloha A až do rozhodnutí (základních 5 + do rozhodnutí). 

a) MUŽI 

ČFL – skupina A, B ................................................ po 16 účastnících, dvoukolově podzim–jaro 

Divize – skupina A, B, C ........................................ po 16 účastnících, dvoukolově podzim–jaro 

Barážové dvojice – muži 

ČFL A  ČFL B 1 barážová dvojice (1. družstva se utkají o postup do FNL) 

b) MLÁDEŽ 

ČLD U 19 – skupina A, B ...................................... po 16 účastnících, dvoukolově podzim–jaro 

ČLD U 17 – skupina A, B ...................................... po 16 účastnících, dvoukolově podzim–jaro 

ČDD U 19 – skupina A, B, C ................................. po 16 účastnících, dvoukolově podzim–jaro 

ČDD U 17 – skupina A, B, C ................................. po 16 účastnících, dvoukolově podzim–jaro 

ČLŽ U 15 ....................................................................... 14 účastníků, dvoukolově podzim–jaro 

ČLŽ U 14 ....................................................................... 14 účastníků, dvoukolově podzim–jaro 

ČDŽ U 15 – skupina A, B, C ................................. po 12 účastnících, dvoukolově podzim–jaro 

ČDŽ U 14 – skupina A, B, C ................................. po 12 účastnících, dvoukolově podzim–jaro 

ČLŽ U 13 – skupina A, B, C, D ........ po 14, 13, popř. 12 účastnících, dvoukolově podzim–jaro 

ČLŽ U 12 – skupina A, B, C, D ........ po 14, 13, popř. 12 účastnících, dvoukolově podzim–jaro 
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Barážové dvojice – mládež 

ČLD A  ČLD B 1 barážová dvojice (1. družstva se utkají o postup do I.CLD) 

ČLD  ČDD 3 barážové dvojice 

ČLŽ  ČDŽ 3 barážové dvojice 

Barážová utkání ČLŽ  ČDŽ hrají družstva kategorie U 14. 

Článek 5 

Hodnocení výsledků 

Hodnocení výsledků v mistrovských soutěžích pořádaných ŘKČ se provádí dle § 14 SŘ. 

Článek 6 

Pořadí družstev 

Pořadí družstev v dlouhodobé části soutěží se řídí § 18 SŘ. Po dohrání soutěží následující 

baráže podle výše uvedeného systémů baráží. Pro určení postupujících, sestupujících 

a družstev hrajících baráže jsou rozhodující konečné tabulky po odehrání všech 

soutěžních utkání příslušné soutěže. 

O pořadí pro postup, sestup či baráž u souběžné soutěže v kategorii dorostu (U 19, U 17) 

a v kategorii žáků (U 15, U 14) rozhoduje vždy tabulka starší kategorie. 

Doplňování míst v soutěžích uvolněných z důvodu odhlášení družstva ze soutěže nebo jiného 

důvodu než sestupu nebo postupu podle pravidel uvedených v tomto RS se řídí § 21 SŘ. Pro 

takto zařazená družstva je stanoven jednorázový poplatek podle § 10 odst. 5 přílohy 2 SŘ – viz 

sazebník. V soutěžích mládeže tyto poplatky nejsou stanoveny. 

Článek 7 

Postupy a sestupy 

Základní ustanovení 

Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí podle ustanovení § 19. Počty postupujících 

a sestupujících družstev vychází z dále uvedeného klíče pro sestupy a postupy, který je 

stanoven v souladu s § 19 odst. 3 SŘ řídícím orgánem soutěže a to v tomto RS. 

Družstvo, které odstoupilo ze soutěže nebo nedostalo licenci potřebnou pro účast v soutěži je 

považováno za družstvo sestupující a pro následující soutěžní ročník má právo se přihlásit do 

jakékoliv nižší soutěže. Řídící orgán této soutěže je oprávněn družstvo zařadit a musí pro něj 

v soutěži zajistit místo dle § 19 odst. 4 SŘ. 

a) Postup z ČFL do FNL 

Vítězové skupin A a skupiny B hrají baráž o přímý postup do FNL za podmínek uvedených 

v RS. Družstvo s horším bodovým ziskem v základní části hraje první utkání baráže doma. Při 

rovnosti bodů se postupuje dle SŘ. V případě, že vítěz skupiny A nebo skupiny B, odmítne 

účast v baráži z důvodu kolize více družstev jednoho členského klubu (§ 20 SŘ) přechází právo 
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účasti v baráži na 2. družstvo v příslušné skupině ČFL. Účast v baráži je povinná. Za neúčast 

v baráži je stanovena sankce ve výši 300.000 Kč.  

Právo účasti v baráži mají jen družstva na 1. nebo 2. místě v příslušné skupině ČFL. V případě, 

že vítěz baráže odmítne postup do FNL nebo nezíská licenci pro soutěž FNL, je postupujícím 

poražené družstvo z baráže. V případě, že poražené družstvo z baráže odmítne postoupit FNL 

jako postupující z ČFL nebo nezíská licenci pro FNL bude postup do FNL nabídnut nejlepšímu 

družstvu na 2. místě skupin A nebo B. Pokud družstva na 2. místech obou skupin ČFL odmítnou 

postup do FNL, nebude z ČFL do FNL postupovat žádné družstvo. Rozhodujícím kritériem při 

posouzení družstev na 2. místě 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 ČFL nemá postupujícího do FNL, má ŘKČ právo upravit počet sestupujících do 

divizí A, B, C. 

b) Postup z divize do ČFL 

Vítězové jednotlivých skupin divize mají právo na postup do ČFL. V případě odmítnutí 

1. družstva z příslušné divize přechází právo postupu na nejlepší družstvo na 2. místě ve všech 

skupinách divize tj. A, B, C. Pokud odmítnou postup družstva na 2. místech divizí, nebudou 

z divizi do ČFL postupovat další družstva. Rozhodujícím kritériem mezi těmito družstvy 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 družstva na 

2. místech divizí A, B, C bude požadovaný počet družstev v ČFL řešen snížením počtu 

sestupujících z této soutěže. V případě snížení počtu sestupujících družstev bude o setrvání 

v soutěži rozhodnuto podle počtu bodů dosažených v jednotlivých skupinách ČFL. V případě 

rovnosti bodů bude postupováno podle sportovních kritérií dle SŘ. V případě rovnosti všech 

sportovních kritérií rozhodne los. 

c) Postup z KPM do divize 

Vítězové ze všech KPM mají právo na postup do divize. V případě odmítnutí postupu 

1. družstvem KPM přechází právo postupu na 2. družstvo ze stejného KPM. Pokud odmítne 

postup družstvo na 2. místě KPM, nebude z příslušného KPM postupovat další družstvo. 

V případě, že postup odmítne družstvo na 2. místě z příslušného KPM bude požadovaný počet 

družstev v divizích řešen snížením počtu sestupujících družstev z této soutěže. V případě 

snížení počtu sestupujících družstev bude o setrvání v soutěži 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. 

d) Postup z ČLD do I.CLD 

Vítězové skupin A a skupiny B hrají baráž o přímý postup do I.CLD za podmínek uvedených 

v RS. Družstvo s horším bodovým ziskem v základní části hraje první utkání baráže doma. Při 

rovnosti bodů se postupuje dle SŘ. V případě, že vítěz skupiny A nebo skupiny B, odmítne 

účast v baráži z důvodu kolize více družstev jednoho členského klubu (§ 20 SŘ) přechází právo 

účasti v baráži na 2. družstvo v příslušné skupině ČLD. Účast v baráži je povinná.  

Právo účasti v baráži mají jen družstva na 1. nebo 2. místě v příslušné skupině ČLD. V případě, 

že vítěz baráže odmítne postup do I.CLD, je postupujícím poražené družstvo z baráže. 

V případě, že poražené družstvo z baráže odmítne postoupit I.CLD jako postupující z ČLD 

bude postup do I.CLD nabídnut nejlepšímu družstvu na 2. místě skupin A nebo B. Pokud 
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družstva na 2. místech obou skupin ČLD odmítnou postup do I.CLD, nebude z ČLD do I.CLD 

postupovat žádné družstvo. Rozhodujícím kritériem při posouzení družstev na 2. místě je počet 

bodů získaných v soutěži. Při rovnosti bodů rozhoduje dosažené skóre v soutěžních zápasech. 

Pokud i toto je shodné, rozhodne los. 

e) Postup z ČDD do ČLD 

Vítězové jednotlivých skupin ČDD hrají baráž s družstvy podle níže uvedených podmínek. 

V případě, že vítěz skupiny ČDD odmítne účast v baráži z důvodu kolize více družstev jednoho 

členského klubu (§ 20 SŘ), přechází právo účasti v baráži na 2. družstvo v příslušné skupině 

ČDD. Účast v baráži je povinná. 

Právo účasti v baráži mají jen družstva na 1. nebo 2. místě v příslušné skupině ČDD. Pokud 

družstvo na 1. nebo 2. místech příslušné skupiny ČDD odmítnou účast v baráži nebo postup do 

ČLD po vyhrané baráži, nebude z ČDD do ČLD postupovat žádné družstvo z příslušné skupiny 

ČDD a bude snížen počet sestupujících ze soutěže ČLD. 

f) Postup z KPD do ČDD 

Vítězové ze všech KPD mají právo na postup do divize. V případě odmítnutí postupu 

1. družstvem KPD přechází právo postupu na 2. družstvo ze stejného KPD. Pokud odmítne 

postup družstvo na 2. místě KPD, nebude z příslušného KPD postupovat další družstvo. 

V případě, že postup odmítne družstvo na 2. místě z příslušného KPD bude požadovaný počet 

družstev v ČDD řešen snížením počtu sestupujících družstev z této soutěže. V případě snížení 

počtu sestupujících družstev bude o setrvání v soutěži rozhodnuto podle počtu bodů dosažených 

v jednotlivých skupinách ČDD. V případě rovnosti bodů bude postupováno podle sportovních 

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

g) Postup z ČDŽ do ČLŽ 

Vítězové jednotlivých skupin ČDŽ hrají baráž s družstvy podle níže uvedených podmínek. 

V případě, že vítěz skupiny ČDŽ odmítne účast v baráži z důvodu kolize více družstev jednoho 

členského klubu (§ 20 SŘ), přechází právo účasti v baráži na 2. družstvo v příslušné skupině 

ČDŽ. Účast v baráži je povinná. 

Právo účasti v baráži mají jen družstva na 1. nebo 2. místě v příslušné skupině ČDŽ. Pokud 

družstvo na 1. nebo 2. místech příslušné skupiny ČDŽ odmítnou účast v baráži nebo postup do 

ČLD po vyhrané baráži, nebude z ČDŽ do ČLŽ postupovat žádné družstvo z příslušné skupiny 

ČDŽ a bude snížen počet sestupujících ze soutěže ČLD. 

h) Postup z KPŽ do ČDŽ 

Vítězové ze všech KPŽ mají právo na postup do divize. V případě odmítnutí postupu 

1. družstvem KPŽ přechází právo postupu na 2. družstvo ze stejného KPŽ. Pokud odmítne 

postup družstvo na 2. místě KPŽ, nebude z příslušného KPŽ postupovat další družstvo. 

V případě, že postup odmítne družstvo na 2. místě z příslušného KPD bude požadovaný počet 

družstev v ČDŽ řešen snížením počtu sestupujících družstev z této soutěže. V případě snížení 

počtu sestupujících družstev bude o setrvání v soutěži rozhodnuto podle počtu bodů dosažených 

v jednotlivých skupinách ČDD. V případě rovnosti bodů bude postupováno podle sportovních 

kritérií dle SŘ. V případě rovnosti všech sportovních kritérií rozhodne los. 
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i) Reorganizace soutěže České ligy dorostu (ČLD) 

V sezoně 2021/2022 dojde na základě rozhodnutí Komise mládeže FAČR k reorganizaci 

soutěže ČLD. Soutěžní ročník 2022/2023 bude mít 20 účastníků v jedné skupině ČLD. Počet 

sestupujících bude konkrétně řešen dále v RS, kdy je nutno akceptovat počet sestupujících 

z I.CLD. Družstva umístěná na nejhorších třech místech nad sestupujícímu družstvy budou hrát 

barážové utkání s vítězi ČDD – skupiny A, B, C o udržení (postup) v soutěži. 

Na základě většího počtu sestupujících do ČDD bude upraven počet sestupujících z těchto 

soutěží do KPD. Počet postupujících z KPD do ČDD bude zachován. 

Reorganizace soutěže České ligy dorostu (ČLD) podle výše uvedeného proběhne pouze 

v případě, kdy bude odehraný kompletní ročník 2021/2022. 

A. Soutěže dospělých 

ČFL A, B – 32 účastníků (2 skupiny po 16 účastnících) 

Počet družstev 32 32 32 32 32 32 

Sestup z FNL 0 +1 +2 0 +1 +2 

Postup do FNL –1 –1 –1 0 0 0 

Sestup do divize –2 –3 –4 –3 –4 –5  

Postup z divize +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Počet družstev 32 32 32 32 32 32 

Postup do FNL: právo postupu do FNL získává vítěz kvalifikačního utkání (baráže) 

sehraného mezi družstvy umístěnými na 1. místě v každé skupině podle 

podmínek uvedených v tomto RS 

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

Počet družstev 48 48 48 48 48 48 

Sestup z ČFL +2 +3 +4 +3 +4 +5 

Postup do ČFL –3 –3 –3 –3 –3 –3 

Sestup do KFS –8 –9 –10 –9 –10 –11  

Postup z KFS +9 +9 +9 +9 +9 +9 

Počet družstev 48 48 48 48 48 48 

Postup do divize: právo postupu do divize získávající vítězná družstva KPM, popř. 2. družstvo 

KPM podle výše popsaného v tomto RS 

B. Soutěže mládeže 

ČLD U 19 – U 17 A, B – 32 účastníků (2 skupiny po 16 účastnících) 

Počet družstev 32 32 32 

Sestup z I.CLD 0 +1 +2 

Postup do I.CLD –1 –1 –1 

Sestup do ČDD –111) –122) –133) 

Baráž ČLD – ČDD 3 3 3 

Počet družstev 20 20 20 

Postup do I.CLD: právo postupu do I.CLD získává vítěz kvalifikačního utkání (baráže) 

sehraného mezi družstvy umístěnými na 1. místě v každé skupině podle 

podmínek uvedených v tomto RS 



FAČR – ŘÍDÍCÍ KOMISE PRO ČECHY 

Rozpis soutěží – soutěžní ročník 2021/2022 

- 13 - 

Sestupy a baráže: 1) Sestupují družstva umístěná na 16. – 12. místě obou skupin a družstvo 

umístěné na 11. místě s horším počtem bodů ve skupině A, B. Barážová 

utkání o udržení (postup) s vítězi jednotlivých skupin ČDD hrají družstva 

umístěná na 10. místě obou skupin a družstvo umístěné na 11. místě s lepším 

počtem bodů ve skupině A, B. 

 2) Sestupují družstva umístěná na 16. – 11. místě obou skupin. Barážová 

utkání o udržení (postup) s vítězi jednotlivých skupin ČDD hrají družstva 

umístěná na 10. místě obou skupin a družstvo umístěné na 9. místě s horším 

počtem bodů ve skupině A, B. 

 3) Sestupují družstva umístěná na 16. – 11. místě obou skupin a družstvo 

umístěné na 10. místě s horším počtem bodů ve skupině A, B. Barážová 

utkání o udržení (postup) s vítězi jednotlivých skupin ČDD hrají družstva 

umístěná na 9. místě obou skupin a družstvo umístěné na 10. místě s lepším 

počtem bodů ve skupině A, B. 

ČDD U 19 – U 17 A, B, C – 48 účastníků (3 skupiny po 16 účastnících) 

Počet družstev 48 48 48 

Sestup z ČLD +11 +12 +13 

Baráž do ČLD 3 3 3 

Sestup do KFS –201) –212) –223) 

Postup z KFS +9 +9 +9 

Počet družstev 48 48 48 

Sestupy: 1) Sestupují družstva umístěná na 16. – 11. místě všech skupin a dvě 

družstva umístěné na 10. místě s horším počtem bodů ve skupině A, B, C. 

 2) Sestupují družstva umístěná na 16. – 10. místě všech skupin. 

 3) Sestupují družstva umístěná na 16. – 10. místě všech skupin a družstvo 

umístěné na 9. místě s nejhorším počtem bodů ve skupině A, B, C. 

ČLŽ U 15 – U 14 – 14 účastníků 

Družstva umístěná na 14., 13. a 12. místě konečné tabulky ČLŽ hrají baráž o udržení v soutěži 

s vítězi skupin ČDŽ. 

ČDŽ U 15 – U 14 A, B, C – 36 účastníků (3 skupiny po 12 účastnících) 

Družstva umístěná na 1. místě konečné tabulky každé jednotlivé skupiny ČDŽ hrají baráž 

o postup s družstvy umístěnými na 14., 13. a 12. místě konečné tabulky ČLŽ. 

Družstva umístění na 12., 11. a 10. místě konečných tabulek ČDŽ A, B, C sestupují do 

příslušného KPŽ, pokud nebude počet sestupujících družstev snížen podle výše uvedeného 

v tomto RS. 

ČLŽ U 13 – U 12 

Skupina A – 14 účastníků, Skupina B – 13 účastníků, Skupina C – 12 účastníků, Skupina D – 12 účastníků 

Soutěž se hraje dle samostatných pravidel. 
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Článek 8 

Doba hry, střídání 

Doba hry 

dospělí (ČFL, Divize) .................................................................. 2 x 45 minut 

dorost (U 19, U 17) ...................................................................... 2 x 45 minut 

žáci (U 15, U 14) .......................................................................... 2 x 40 minut 

žáci (U 13, U 12) .......................................................................... 3 x 30 minut 

Přestávka mezi oběma poločasy ve všech kategoriích trvá 15 minut včetně odchodu z hrací 

plochy a návratu družstev na hrací plochu. Při utkání mládeže 15-ti minutová doba poločasové 

přestávky musí být dodržena. 

Střídání hráčů 

Pro střídání hráčů v soutěžních utkáních všech soutěžích je počet střídání upraven podle § 5 

přílohy 2 SŘ následovně: 

u dospělých ..................................... 5 střídání 

u dorostu – ČLD, ČDD ................... 5 střídání 

u žáků – ČLŽ, ČDŽ ........................ 7 střídání 

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

o brankáře nebo hráče v poli. 

Podmínky pro provedení střídání v kategorii dospělých a dorostu 

V utkáních dospělých a dorostu – ČLD, ČDD je možné střídat 5 hráčů ve třech přerušení hrací 

doby. Poločasová přestávka se nepovažuje za přerušení hrací doby. (střídání je umožněno ve 

čtyřech „oknech“ – 3x v přerušené hře a poločasové přestávce) 

Článek 9 

Náležitosti klubů, hráčů a družstev 

Hráči 

Všichni hráči musí být řádně registrováni ve FAČR a musí splňovat podmínky stanovené v § 36 

SŘ. V jednom mistrovském utkání může za jedno družstvo nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří 

nejsou občany členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo 

kandidátských zemí Evropské unie (§ 34 odst. 1 SŘ). 

Trenéři a požadavky na jejich trenérskou licenci 

Každé družstvo hrající v soutěžích ŘKČ musí mít kvalifikovaného trenéra s platným 

trenérským průkazem. Minimální požadavky na kvalifikaci trenérů jsou stanoveny v Řádu 

trenérů FAČR. 

Pro soutěže dospělých (ČFL a divize dospělých) musí být trenér držitelem licence s minimální 

úrovní licence Profesionální trenér FAČR, Trenér mládeže UEFA A, UEFA A nebo FAČR 

UČFT (§ 8 odst. 1 písm. c) Řádu trenérů FAČR). 
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Pro soutěže mládeže (ČLD, ČDD, ČLŽ, ČDŽ) musí být trenér držitelem licence s minimální 

úrovní licence UEFA A, FAČR-UČFT nebo Profesionální trenér FAČR (§ 9 odst. 1 písm. b) 

Řádu trenérů FAČR). 

Pro družstva náležících do SCM a SpSM jsou požadavky na držitele licencí stanoven v souladu 

s Pravidly SCM a SpSM. 

Věkové kategorie pro soutěžní ročník 2021/2022 

Věkové kategorie jsou stanoveny podle § 2 Soutěžního řádu mládeže a žen FAČR. 

 starší dorost (U 19)........................... nar. 1.1.2003 a mladší 

 mladší dorost (U 17) ........................ nar. 1.1.2005 a mladší 

 žáci (U 15)........................................ nar. 1.1.2007 a mladší 

 žáci (U 14)........................................ nar. 1.1.2008 a mladší 

 žáci (U 13)........................................ nar. 1.1.2009 a mladší 

 žáci (U 12)........................................ nar. 1.1.2010 a mladší 

V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež 

zařazena do věkových kategorií podle výše uvedeného a to až do kategorie starších žáků. 

Lékařské prohlídky 

Všichni hráči musí mít lékařskou prohlídku podle § 37 SŘ a potvrzení o prohlídce na písemné 

požádání předloží STK. 

§ 37 Soutěžního řádu FAČR 

1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci 

o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost 

jejich zákonný zástupce. 

2. V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat 

prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého 

zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků 

a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ 

3. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou 

povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí 

věty provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou 

lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou 

pokutou. 

Článek 10 

Soupiska 

Soupisky družstev se řídí podle § 10 SŘ. 

Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku a to vždy 

nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže. Nesplnění této povinnosti bude 

potrestáno pořádkovou pokutou ve výši 3.000 Kč v soutěžích dospělých a pořádkovou pokutou 

ve výši 1.500 Kč v soutěžích dorostu a žáků. 
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Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit souhrnně minimálně na 90 minut 

v jednotlivé části soutěžního ročníku a současně nejméně 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 s § 7 SŘ. 

V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je členský klub oprávněn nahlásit STK změny 

v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze soupisky 

družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva. STK pak 

provede takovou změnu soupisky. 

Soupiska U 19 – start za U 18 

V utkání kategorie U 18 jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání dva hráči ze 

soupisky U 19 a všichni ostatní hráči U 19 neuvedení na soupisce U 19. 

Soupiska U 17 – start za U 16 

V utkání kategorie U 16 jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání dva hráči ze 

soupisky U 17 a všichni ostatní hráči U 17 neuvedení na soupisce U 17. 

Soupiska U 15 – start za U 14 

V utkání kategorie U 14 jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání dva hráči ze 

soupisky U 15 a všichni ostatní hráči U 15 neuvedení na soupisce U 15. 

Článek 11 

Organizátor utkání 

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

pro jarní část soutěže platí obrácené pořadí.  

Povinnosti organizátora utkání 

Povinnosti organizátora utkání jsou stanoveny v § 39 až 42, §45 a § 46 SŘ. Povinnosti 

hostujícího družstva jsou stanoveny v § 47 SŘ. Při organizování utkání se oddíly musí řídit 

dohodou a příslušnými pokyny případně 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. 

Pořadatelská služba 

Pro soutěže ŘKČ je stanoven povinný minimální počet pořadatelů: 

− při utkáních mužů ................................ 6 pořadatelů, 

− při utkáních mládeže ........................... 3 pořadatelé. 

Pořadatelská služba při utkání mužů musí mít rozlišovací vesty. Hlavní pořadatel musí být od 

ostatních pořadatelů barevně odlišen. 

Každý oddíl má povinnost zpracovat organizační řád pořadatelské služby a tímto se při 

organizaci utkání řídit. Tento organizační řád pořadatelské služby musí být schválen STK 

a musí být na vyžádání předložen k nahlédnutí R a DFA. Organizační řád pořadatelské služby 
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se zpracovává a předkládá ke schválení pro každé hřiště zvlášť. Oddíl je povinen předložit na 

písemné požádání organizační řád pořadatelské služby STK. 

Organizační řád pořadatelské služby musí především obsahovat: 

− zabezpečení součinnosti policii, 

− počet a místění pořadatelů, 

− povinnosti hlavního pořadatele, 

− povinnosti pořadatelů n jednotlivých stanovištích, 

− dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech 

osob v tomto prostoru podle SŘ, 

− zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a to až do jejich odjezdu z prostoru 

stadionu, příp. na hranici obce, 

− zabezpečení pokynů 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 příslušníci družstev:  

− hráči uvedení v zápise o utkání, 

− vedoucí družstev, 

− trenéři, 

− asistenti trenéra, 

− trenéři brankářů, 

− lékař nebo zdravotník, 

− masér. 

V soutěžích dospělých musí být příslušníci družstev výše uvedení mimo hráčů viditelně 

označeni jmenovkou a funkcí totožnou se zápisem o utkání. Organizátor též zajistí podavače 

míčů (zejména v prostoru za brankami). Hlavní pořadatel přejímá spoluodpovědnost za odchod 

družstev a rozhodčích z hrací plochy.  

Organizátor je povinen zajistit a používat při střídání tabulky s čísly a mít k dispozici nosítka 

pro případný transport zraněného hráče z hrací plochy. Organizátor připraví ke hře minimálně 

tři míče. Minimálně dva rezervní míče budou připraveny u středových praporků (na hřišti 

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

Organizátor utkání je povinen dodržovat zákaz podávání nápojů ve skleněných obalech 

nebo skleněných sklenicích během mistrovského utkání. 

Kontrola kabiny – ŘKČ upozorňuje vedoucí hostujících družstev na možnost kontroly 

vybavenosti a kompletnosti přidělené kabiny a umývárny před začátkem mistrovského 

utkání. 

Povinnost pro kluby hrací ČFL a divize – pořizování videozáznamu a přímého přenosu utkání 

1) Domácí oddíly ČFL a divizí (soutěže dospělých) jsou povinny pořídit na svoje náklady 

z každého domácího utkání nezkrácený a nepřerušovaný videozáznam a vysílat jej přímým 

přenosem na http://tvcom.cz/. V případě, že mimořádně nelze přímý přenos z technických 

důvodů vysílat, je domácí oddíl povinen ihned po ukončení utkání zaslat přes webové 
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rozhraní firmě TVCOM tzv. „zpožděný online“. Toto se vztahuje i na utkání hraná na 

náhradních hracích plochách. 

2) Domácí oddíl (klub) je povinen první pracovní den po utkání do 10:00 h nahrát záznam 

každého odehraného soutěžního utkání do předem dohodnutého virtuálního úložiště na 

internetu a umožnit tak jeho stažení řídícímu orgánu. Řídící orgán dodá před zahájením 

soutěží každému oddílu specifikaci přístupu do virtuálního úložiště. 

3) Záznam musí obsahovat „stopáž“ a odchod hráčů a rozhodčích z hrací plochy do kabin po 

skončení 1. poločasu a utkání. Povinností pořádajícího oddílu (klubu) je umožnit pořízení 

videozáznamu i soupeři a to z prostoru, z něhož je pořizován videozáznam pořádajícím 

oddílem. 

4) Videozáznam slouží jako doklad při protestech apod. Videozáznam nelze použít jako 

doklad ke změně výsledku utkání. 

5) S ohledem na možné vyžádání sekretariátem ŘKČ je pořádající oddíl (klub) povinen 

pořízený a nezkrácený videozáznam uschovat nejméně po dobu 30 dnů ode dne termínu 

soutěžního utkání. Po uplynutí této lhůty již není pořádající oddíl (klub) povinen pořízený 

videozáznam nikomu vydávat. 

6) Kontrolou provádění natáčení videozáznamu se pověřují delegáti utkání, kteří jsou povinni 

tuto skutečnost uvést ve své zprávě. Za pořizování videozáznamu je zodpovědný hlavní 

pořadatel. 

7) Videozáznam musí být pořizován ze stativu z takového místa, aby jeho technická kvalita 

byla co nejvyšší. Je potřeba, aby byla obsažena celá hrací plocha, místo odchodu a příchodu 

na hrací plochu. Záznam je nutné pořizovat z vyvýšeného místa, tj. nejméně 2 m nad úrovní 

hrací plochy, nejlépe z místa nad středovou čárou. 

8) V případě nesplnění povinnosti pořízení videozáznamu a přímého přenosu jsou stanoveny 

následující sankce: 

a) při prvním porušení v soutěžním ročníku udělení pořádkové pokuty ve výši 2.000 Kč, 

b) při druhém porušení v soutěžním ročníku udělení pořádkové pokuty ve výši 5.000 Kč, 

c) při třetím a dalším porušení v soutěžním ročníku návrh DK na potrestání. 

9) V případě nezajištění přímého přenosu, nepořízení kompletního záznamu nebo pořízení 

v nedostatečné kvalitě bude klubu udělena pořádková pokuta s ohledem na okolnosti 

případu. V případě odůvodněných případech může být od udělení pořádkové pokuty 

upuštěno. 

I I .  D A L Š Í  O P A T Ř E N Í  K  Ř Í Z E N Í  S O U T Ě Ž Í  

Článek 12 

Ostatní ustanovení k soutěžím 

1. Kontrola totožnosti hráčů (konfrontace) se provádí podle § 58 SŘ. 

2. Kapitán, vedoucí družstva a trenér odpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen, 

ihned opustí hrací plochu a odejde do kabin a nesmí být po zbytek utkání přítomen ani na 

hráčské lavici. 
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3. Pro utkání všech soutěží si může domácí oddíl stanovit tradiční barvy dresů domácího 

družstva. Hostující družstvo ČFL, divize dospělých a mládežnických soutěží musí 

respektovat tradiční barvu dresů domácího oddílu tak, jak je uvedeno v adresáři oddílů 

těchto soutěží. Porušení tohoto článku bude postiženo pořádkovou pokutou ve výši 

2.000 Kč. Při nerespektování nahlášené barvy dresů domácího oddílu soupeřem může 

domácí oddíl požadovat od soupeře paušální náhradu stanovenou v článku 20 RS. 

4. Hráči mohou v soutěžních utkáních startovat s čísly 1 až 99. Dres s číslem 1 může mít 

pouze brankář. Dresy a trenýrky hráčů musí být označeny čísly, která jsou v souladu 

s očíslováním hráčů v ZoU. 

5. Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního 

rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva podle § 40 SŘ. Bez hlavního pořadatele 

R utkání nezahájí. 

6. V případě dopingové kontroly jsou oddíly povinny řídit se pokyny dopingového komisaře, 

který se prokáže platným průkazem a vytvořit přiměřené podmínky k jeho práci. 

7. Nelze-li sehrát utkání z důvodu „vyšší moci“, je povinností obou oddílů uvést do ZoU 

dohodu na náhradní termín. Pokud nedojde k dohodě, rozhodne o termínu utkání STK a oba 

oddíly se vystavují disciplinárnímu postihu. 

8. 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 bude předmětem řízení STK dle § 47 a § 49 SŘ na své nejbližší 

jednání. 

V případě opakovaného utkání, nesehraného „z vyšší moci“ (za předpokladu, že se družstva 

k utkání dostaví), přísluší družstvu hostů náhrada cestovních výloh ve výši 50 % pro 20 

osob veřejnou dopravou. Náhrada pro 20 (ne 40) osob platí i pro dvojzápasy dorostu a žáků. 

9. Postup při zranění hráče 

Dojde-li ke zranění hráče na hrací ploše, postupuje se podle článku 23 pravidla 5 PF: 

− hra pokračuje, dokud není míč ze hry, pokud dle názoru R byl hráč zraněn pouze 

lehce 

− hra musí být přerušena, pokud podle názoru R není zranění hráče lehké 

− poté, co dotazem u hráče zjistí R jeho stav, umožní případně, aby na hrací plochu 

vstoupila jedna nebo nejvýše dvě osoby, které posoudí rozsah zranění hráče; 

následně R zajistí odchod nebo přepravu hráče z hrací plochy; pořadatelé s nosítky 

smějí vstoupit na hrací plochu až na pokyn R 

− po případném ošetření hráče na hrací ploše, musí tento hráč po ošetření hrací 

plochu opustit a vrátit se smí na pokyn R, popř. asistenta rozhodčího, nejdříve 

po uplynutí doby 3 minut 

Rozhodujícím okamžikem pro opuštění hrací plochy je vstup lékaře (zdravotníka, maséra 

či jiné osoby) ke zjištění zdravotního stavu hráče či jeho ošetření. Pokud někdo vstoupí na 

hrací plochu z důvodu zjištění zdravotního stavu hráče a případného ošetření, musí hráč 

hrací plochu opustit i kdyby k ošetření vůbec nedošlo. 

Výjimky, kdy hráči nemusí po ošetření hrací plochu opustit: 

− je zraněn a ošetřován brankář 

− jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole 
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− jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva 

− jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva a s nimi hráč družstva soupeře 

− pokud je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře 

napomenut nebo vyloučen a ošetření bylo provedeno rychle 

− je nařízen pokutový kop a zraněný hráč bude sám pokutový kop provádět. 

Ve všech ostatních případech musí hráč hrací plochu opustit a smí se na ní vrátit se 

souhlasem R, popř. asistenta rozhodčího, nejdříve po uplynutí doby 3 minut. Doba 3 minut 

se měří od okamžiku navázání hry po odchodu ošetřovaného hráče z hrací plochy. Za 

dodržení doby 3 minut jsou zodpovědní asistenti rozhodčího (delegovaní), pokud není k 

utkání delegovaný asistent rozhodčího, zodpovídá R. 

Pokud hráč sám opustí hrací plochu, aby se nechal ošetřit mimo ni, aniž by vstoupila jiná 

osoba na hrací plochu a ve hře se pokračuje, může se, se svolením R vrátit na hrací plochu 

ihned po ošetření, nemusí čerpat dobu 3 minut. 

10. Je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch hostujícího družstva z důvodu 

nedostavení se k utkání, může domácí klub požadovat od soupeře úhradu výdajů spojených 

s nesehráním utkání, jejíž výše je stanovena paušálně v Článku 20 RS. 

11. Kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro reprezentační účely v souladu s čl. 55 Stanov 

FIFA a souboru předpisů FAČR. 

12. Losovací aktiv ŘKČ je součástí hodnocení soutěží, kterého se oddíly povinně účastní na 

vlastní náklady. V případě neomluvené neúčasti na losovacím aktivu ŘKČ bude oddílu 

udělena pořádková pokuta ve výši 5.000 Kč. 

13. Oddíly jsou povinny při veškerém písemném styku v rámci FAČR mimo názvu 

uvádět i číslo oddílu. 

14. STK zasedá v průběhu soutěže každou středu od 15:00 hod. V případě, kdy není na 

zasedání STK ohlášen žádný účastník řízení nebo není žádný účastník řízení předvolán, 

může být ve věcech SŘ rozhodnuto per rollam bez zasedání STK. V případě, kdy se bude 

chtít účastník účastnit zasedání STK, je povinen toto předem oznámit předsedovi 

STK a současně sekretariátu ŘKČ, a to nejpozději v úterý do 12:00 hod.  

I I I .  R O Z H O D Č Í  A  D E L E G Á T I  

Článek 13 

Rozhodčí a delegáti svazu 

Rozhodčí 

1. 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 ŘKČ v soutěžích ŘKČ. Hlavního rozhodčího deleguje k utkání KR 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 KR ŘKČ, a to na utkání ČFL 

a divize dospělých. Na utkání U 19 až U 14 delegují asistenty rozhodčích KFS příslušné 
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podle místa konání utkání. Na utkání U 13 – U 12 delegují rozhodčí KR KFS příslušné 

podle místa konání utkání. 

2. Rozhodčí a jejich asistenti jsou povinni se prokázat vytištěným výpisem karty rozhodčího 

z IS FAČR na vyžádání pořadatele utkání. Všichni rozhodčí delegovaní k řízení utkání 

ŘKČ (z listiny ŘKČ i ostatních KR) jsou povinni při utkání mít na dresu odznak rozhodčího 

schválený Výkonným výborem FAČR, dále jsou osobně odpovědni za platnost své 

lékařské prohlídky (lékařská prohlídka nesmí být starší jednoho roku). 

3. Vetování rozhodčích není povolena. 

4. Rozhodčí je povinen uzavřít Zápis o utkání do 12 hodin následujícího dne ode dne utkání. 

Porušení povinností rozhodčími 

1. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že byl rozhodčím spáchán disciplinární přečin, je 

KR povinna předat věc s návrhem na zahájení disciplinárního řízení příslušnému 

disciplinárnímu orgánu. 

2. Nejedná-li se o podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, KR uloží rozhodčímu 

pořádkovou pokutu 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 řídicímu orgánu soutěže nebo nedoručení zápisu 

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 KR v oblasti výstroje a oblečení; 

g) porušení jiných podstatných povinností rozhodčího. 

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

ŘKČ, až do výše 5.000,- Kč. 

Delegáti 

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

naléhavých případech bude delegace realizována telefonicky členem KR ŘKČ 

odpovědným za obsazování delegátů nebo sekretariátem ŘKČ. 

2. Zprávy delegátů musí být odeslány v IS FAČR do skončení prvního pracovního dne (do 

24:00 hod.) po utkání a 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 hod. 

Porušení povinností delegáty 

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

povinna předat věc s návrhem na zahájení disciplinárního řízení příslušnému 

disciplinárnímu orgánu. 
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2. Nejedná-li se o podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, KR uloží delegátovi 

pořádkovou pokutu 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 KR v oblasti oblečení; 

e) porušení jiných podstatných povinností delegáta. 

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

ŘKČ, až do výše 2.000,- Kč. 

Rozhodčí a delegáti mají za povinnost sledovat úřední zprávy na oficiálních internetových 

stránkách IS FAČR a pokynů KR. 

Rozhodčí a delegáti jsou odměňováni za soutěžní utkání v souladu se Sazebníkem odměn 

rozhodčích a delegátů. 

I V .  D I S C I P L I N Á R N Í  Ř Í Z E N Í  

Článek 14 

Působnost Disciplinární komise ŘKČ 

Disciplinární řízení se řídí Disciplinárním řádem FAČR v platném znění. Působnost DK je dána 

Disciplinárním řádem FAČR a současně musí být splněny základní podmínky stanovení v § 3 

(časová působnost), § 4 (územní působnost), § 5 (osobní působnost) a § 6 (věcná působnost). 

Článek 15 

Základní povinnosti účastníka disciplinárního řízení 

Účastník disciplinárního řízení je vždy oprávněn se zasedání DK osobně zúčastnit nebo může 

své vyjádření učinit i písemně.  

V případě, kdy bude chtít využít účastník svého práva účastnit se zasedání DK, je povinen 

toto předem oznámit předsedovi DK a současně sekretariátu ŘKČ, a to nejpozději v úterý 

do 12:00 hod. 

Článek 16 

Zasedání Disciplinární komise ŘKČ 

DK zasedá zpravidla každou středu od 15:00. V případě, kdy není na zasedání DK ohlášen 

žádný účastník řízení nebo není žádný účastník řízení předvolán, může být o přečinech proti 

Disciplinárnímu řádu FAČR rozhodnuto per rollam bez zasedání DK. V týdnu, kdy je 

termínovou listinou nařízeno hrací kolo v týdnu, bude DK disciplinární provinění operativně 

řešit podle potřeby. 
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Účastník je povinen se zasedání DK zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně DK na toto zasedání 

předvolán. Nedostaví-li se předvolaný účastník bez řádné a důvodné omluvy na zasedání DK 

nebo nedostaví-li se na toto zasedání účastník, který nemá povinnost se zasedání zúčastnit, 

může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti. V případě, že je předvolávaná osoba 

členem členského klubu nebo osobou, která je prostřednictvím tohoto klubu registrována jako 

člen FAČR, nebo členem realizačního týmu klubu, odpovídá tento klub za její účast. 

Článek 17 

Opakované napomenutí v soutěži 

DK bude evidovat udělené žluté karty v soutěžích mužů. Při udělení příslušného počtu žlutých 

karet pro hráče, trenéry a funkcionáře dle § 47 Disciplinárního řádu FAČR (4, 8, 12, 16 a 20 

ŽK) bude DK postupovat dle § 47 odst. 4 Disciplinárního řádu FAČR udělením pokuty.  

Výše peněžité pokuty podle § 47 odst. 4 Disciplinárního řádu FAČR 

Počet ŽK 

POKUTA 

ČFL 

POKUTA 

Divize 

4 2.000 Kč 1.000 Kč 

8 4.000 Kč 2.000 Kč 

12 6.000 Kč 3.000 Kč 

16 8.000 Kč 4.000 Kč 

20 10.000 Kč 5.000 Kč 

Článek 18 

Žádost o podmínečné upuštění a prominutí trestu 

Na žádost potrestaného může DK rozhodnout o podmínečném upuštění od výkonu zbytku 

trestu podle § 39 Disciplinárního řádu FAČR nebo o prominutí výkonu zbytku trestu podle § 41 

Disciplinárního řádu FAČR.  

Článek 19 

Pokuty a poplatky podle Disciplinárního řádu FAČR 

DK může podle § 20 odst. 2 písm. d) Disciplinární řádu FAČR ukládat peněžité pokuty 

fyzickým osobám nejvýše 100.000 Kč a právnickým osobám (klubům) nejvýše 500.000 Kč. 

Poplatky za projednání disciplinárního řízení a odvolání podle Disciplinárního řádu FAČR: 

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 
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V .  H O S P O D Á Ř S K É  N Á L E Ž I T O S T I  

Článek 20 

Sazebník poplatků, pokut a paušálních náhrad 

Přestupky proti ustanovení SŘ, RS a ostatním platným fotbalovým normám a nařízením 

řídícího orgánu budou trestány dle povahy pořádkovou pokutou, jejíž výše je stanovena do 

50.000 Kč. Výši ostatních poplatků, pořádkových pokut stanovuje příslušná odborná komise 

ŘKČ v souladu s platnými normami. 

Startovné klubů pro soutěžní ročník 2021/2022 

ČFL ................................ 10.000 Kč 

Divize .............................. 5.000 Kč 

Dorost .............................. 1.000 Kč 

Žáci. .................................... 500 Kč 

Startovné bude hrazeno prostřednictvím sběrné faktury. 

Poplatek za doplnění družstva do vyšší soutěže podle § 21 SŘ 

Poplatek za doplnění je stanoven podle § 10 odst. 5 přílohy 2 SŘ: 

ČFL ..................................................................................................................... 50.000 Kč 

Divize ................................................................................................................. 30.000 Kč 

Mimořádný poplatek v případě organizačních změn klubů stanoví řídící orgán při projednávání 

každého případu samostatně. 

Poplatek za změnu termínu utkání 

Poplatek za změnu termínu utkání je stanoven podle § 10 odst. 1 přílohy 2 SŘ: 

více než 17 dní před termínem utkání ..................................................................... zdarma 

méně než 17 dní před termínem utkání ................................................................... 500 Kč 

méně než 10 dní před termínem utkání ................................................................ 1.000 Kč 

Mimořádní pokuta v případě odhlášení (odstoupení) družstva ze soutěže 

ČFL ................................................................................................................... 500.000 Kč 

Divize ............................................................................................................... 300.000 Kč 

Družstva mládeže ............................................................................................. 100.000 Kč 

Pokuta za nezaslání soupisky družstva v požadovaném termínu podle Článku 10 RS 

Muži ..................................................................................................................... 3.000 Kč 

Dorost a žáci ......................................................................................................... 1.500 Kč 

Pokuta za nenastoupení k soutěžnímu utkání 

Muži ................................................................................................................... 20.000 Kč 

Dorost a žáci ....................................................................................................... 10.000 Kč 

Pokuta za předčasně ukončené soutěžní utkání z důvodu malého počtu hráčů 

Muži ................................................................................................................... 10.000 Kč 

Dorost a žáci ......................................................................................................... 5.000 Kč 
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Pokuta za nepořízení záznamu a přímého přenosu utkání podle Článku 11 RS 

první porušení v soutěžním ročníku ..................................................................... 2.000 Kč 

druhé porušení v soutěžním ročníku .................................................................... 5.000 Kč 

třetí a další porušení v soutěžním ročníku ..................................... návrh DK na potrestání 

Pokuta za nerespektování barvy dresů podle Článku 12 odst. 3 RS 

 .............................................................................................................................. 2.000 Kč 

Pokuta za nepředložení listiny hráčů k utkání 

Muži ..................................................................................................................... 5.000 Kč 

Dorost a žáci ......................................................................................................... 2.500 Kč 

Pokuta za sehrání soutěžního utkání v jiném termínu nebo na jiném hřišti bez schválení STK 

Muži ................................................................................................................... 10.000 Kč 

Dorost a žáci ......................................................................................................... 5.000 Kč 

Pokuta za nepřipravenou hrací plochu podle PF a SŘ 

 .............................................................................................................................. 5.000 Kč 

Pokuta za nenastoupení hráče ze soupisky podle RS a SŘ 

Muži ..................................................................................................................... 3.000 Kč 

Dorost ................................................................................................................... 1.500 Kč 

Žáci .......................................................................................................................... 500 Kč 

Paušální poplatek k Článku 12 odst. 3 RS (nerespektování barvy dresů) 

 .............................................................................................................................. 2.000 Kč 

Paušální poplatek k Článku 12 odst. 10 RS (nedostavení se hostujícího družstva) 

pro soutěže dospělých ........................................................................................ 10.000 Kč 

pro soutěže mládeže ............................................................................................. 5.000 Kč 

Pokuta za neomluvenou neúčast při losovacím aktivu podle Článku 12 odst. 12 RS 

 .............................................................................................................................. 5.000 Kč 

Výše uvedené pokuty lze v odůvodněných případech změnit s ohledem na konkrétní okolnosti. 

Vždy musí být dodrženy maximální výše udělených pokut stanovené SŘ. V případě ostatních 

přestupků proti SŘ nebo RS bude udělena pořádková pokuta ve výši podle SŘ. 

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

(zejména náklady na rozhodčí, DFA, občerstvení pro hostující družstvo, pořadatele apod.) hradí 

pořádající oddíl. Výši vstupného na utkání určí organizátor. Je povinen umístit přehled 

vstupného na vhodném místě. Paušální náhrada cestovného pro rozhodčí a DFA je stanovena 

na 5 Kč/km. 

Odměny rozhodčím a DFA pro barážová utkání jsou stanovena podle vyšší soutěže 

barážového utkání. 
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Článek 21 

Protest 

Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem FAČR.  

Podání protestu je zpoplatněno následovně: 

ČFL .............................. 4.000 Kč ... odvolání – 4.000 Kč .... odůvodnění rozhodnutí – 2.000 Kč 

divize ........................... 3.000 Kč ... odvolání – 3.000 Kč .... odůvodnění rozhodnutí – 1.500 Kč 

dorost ........................... 1.500 Kč ... odvolání – 1.500 Kč .... odůvodnění rozhodnutí – 750 Kč 

žáci .............................. 1.000 Kč ... odvolání – 1.000 Kč .... odůvodnění rozhodnutí – 500 Kč 

Pokud bylo protestu alespoň částečně vyhověno, vrací se uhrazený poplatek v plné výši, 

v opačném případě poplatek propadá ve prospěch ŘKČ. 

Protest může podat klub, jehož družstvo v utkání hrálo, z důvodu: 

− neoprávněného nastoupení hráče k soutěžnímu utkání;  

− nezpůsobilosti hrací plochy ke hře, pokud na tuto skutečnost byl rozhodčí členským 

klubem, jenž podává protest, upozorněn ve chvíli, kdy členským klubem byla 

nezpůsobilost hrací plochy zjištěna;  

− zjevného pochybení rozhodčího spočívajícího zejména v chybné identifikaci hráče, jenž 

byl napomenut nebo vyloučen, přičemž v takovém případě může protest směřovat pouze 

k disciplinárním důsledkům takového zjevného pochybení rozhodčího;  

− zjevného porušení pravidel rozhodčím, které mělo rozhodující vliv na konečný výsledek 

utkání;  

− jiné významné události, která měla rozhodující vliv na konečný výsledek utkání.  

Protest musí splňovat následující náležitosti:  

− označení důvodu podle výše uvedeného; 

− odůvodnění protestu; 

− označení důkazů; 

− návrh rozhodnutí o protestu. 

V I .  O S T A T N Í  

Článek 22 

Podmínky účasti klubů – družstev v soutěžích ŘKČ 

Mládežnická družstva 

Na základě ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE 

ČESKÉ REPUBLIKY O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2020/2021, 

VYHLÁŠENÍ AMNESTIE A SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍCH se pro soutěžní ročník 

2021/2022 kompenzační poplatky podle § 33 Soutěžního řádu FAČR zrušují.  

Uhrazené startovné 

Startovné bude uhrazeno prostřednictvím sběrné faktury v měsíci červenci 2021. 
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Splnění podmínek pro účast v soutěžích 

Při nesplnění podmínek může použít řídící orgán proti klubům postihy stanovené SŘ 

a Disciplinárním řádem FAČR, popř. vyloučit dané družstvo ze soutěže. 

Článek 23 

Podmínky účasti klubů – družstev v soutěžích ŘKČ 2022/2023 

Podmínky pro účast klubů – družstev v soutěžích ŘKČ budou pro soutěžní ročník 2022/2023 

stejné jako pro soutěžní ročník 2021/2022 mimo níže uvedeného. 

VV FAČR dne 8.6.2021 rozhodl o tom, že od soutěžního ročníku 2022/2023 již nebude 

možné finanční kompenzací nahradit chybějící minimální počet mládežnických týmů dle 

SŘ. Soutěžní ročník 2021/2022 se považuje za překlenovací za stávajících podmínek. 

Z tohoto rozhodnutí VV FAČR vyplývá, že vzniká požadavek na minimální počet 

mládežnických družstev pro jednotlivé soutěže, konkrétně v soutěžích ŘKČ je tento minimální 

počet stanoven následovně: 

ČFL ...................................................................................... 3 mládežnická družstva 

Divize ................................................................................... 2 mládežnická družstva 

Podle § 33 odst. 3 SŘ v případě nižšího počtu mládežnických družstev členského klubu, než je 

stanovený minimální počet mládežnických družstev členského klubu pro příslušnou soutěž, 

nebude družstvo členského klubu oprávněno účastnit se příslušné soutěže. 

Toto bude akceptováno v RS pro příští soutěžní ročník. Současně výše uvedené platí za 

znění současného SŘ, pokud nedojde k úpravě počtů v SŘ případnou novelizací.  

V I I I .  P R A V I D L A  P R O T I  Š Í Ř E N Í  N E M O C I  

C O V I D - 1 9  

Pravidla proti šíření nemoci COVID-19 se řídí podle přílohy č. 6 SŘ, pokud nebude právními 

předpisy, rozhodnutími a obdobnými opatřeními orgánů státní správy vydanými v souvislosti 

s šířením nemoci COVID-19 stanoveno jinak. 

I X .  Z Á V Ě R E Č N É  U S T A N O V E N Í  

Tento RS je nedílnou součástí Souboru předpisů FAČR a jeho doplňků a změn. ŘKČ si 

vyhrazuje právo v průběhu soutěží provést taková opatření, která zajistí jejich regulérní průběh. 

RS platí i pro jarní část soutěží. Před zahájením jarní části bude vydána termínová listina. 
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S O U T Ě Ž E  

Ř Í D Í C Í  K O M I S E  P R O  Č E C H Y  

2 0 2 1 / 2 0 2 2  

SOUTĚŽE POČET DRUŽSTEV NÁZEV SOUTĚŽE 

A1A 16 Fortuna Česká fotbalová liga A 

A1B 16 Fortuna Česká fotbalová liga B 

A2A 16 Fortuna Divize A 

A2B 16 Fortuna Divize B 

A2C 16 Fortuna Divize C 

C2A 16 Česká liga dorostu U 19 A 

D2A 16 Česká liga dorostu U 17 A 

C2B 16 Česká liga dorostu U 19 B 

D2B 16 Česká liga dorostu U 17 A 

C3A 16 Česká divize dorostu U 19 A 

D3A 16 Česká divize dorostu U 17 A 

C3B 16 Česká divize dorostu U 19 B 

D3B 16 Česká divize dorostu U 17 B 

C3C 16 Česká divize dorostu U 19 C 

D3C 16 Česká divize dorostu U 17 C 
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SOUTĚŽE POČET DRUŽSTEV NÁZEV SOUTĚŽE 

E1A 14 Česká liga žáků U 15 

F1A 14 Česká liga žáků U 14 

E2A 12 Česká divize žáků U 15 A 

F2A 12 Česká divize žáků U 14 A 

E2B 12 Česká divize žáků U 15 B 

F2B 12 Česká divize žáků U 14 B 

E2C 12 Česká divize žáků U 15 C 

F2C 12 Česká divize žáků U 14 C 

E3A 14 Česká liga žáků U 13 A 

F3A 14 Česká liga žáků U 12 A 

E3B 14 Česká liga žáků U 13 B 

F3B 14 Česká liga žáků U 12 B 

E3C 13 Česká liga žáků U 13 C 

F3C 13 Česká liga žáků U 12 C 

E3D 12 Česká liga žáků U 13 D 

F3D 12 Česká liga žáků U 12 D 
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T E R M Í N O V Á  L I S T I N A  
ŘÍDÍCÍ KOMISE TOP SOUTĚŽÍ FAČR 

ŘÍDÍCÍ KOMISE PRO ČECHY  

podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022 

  

ÚZ 

muži 

MOL 

Cup 

ČFL DIVIZE I.CLD 

U19/17 

ČLD 

U19/17 

ČDD 

U19/17 

ČLŽ 

U15/14 

ČDŽ 

U15/14 

ČLŽ 

U13/12 

  16 16 16 16  14 12 14 12 

SO 31.07.2021 17:00  1 1 1       

NE 01.08.2021            

SO 07.08.2021 17:00  2 2 2       

NE 08.08.2021            

ST 11.08.2021 18:00 1.kolo    14 14     

SO 14.08.2021 17:00  3 3 3 1 1 1 1 1 1 

NE 15.08.2021            

ST 18.08.2021     111)       

SO 21.08.2021 17:00  4 4 4 2 2 2 2 2 2 

NE 22.08.2021            

ST 25.08.2021 18:00 2.kolo    15 15     

PÁ 27.08.2021     52)       

SO 28.08.2021 17:00  5 5  3 3 3 3 3 3 

NE 29.08.2021            

ST 01.09.2021            

SO 04.09.2021 17:00  6 6 6 4 4 4 4 4 4 

NE 05.09.2021            

ST 08.09.2021            

SO 11.09.2021 16:00  7 7 7 5 5 5 5 5 5 

NE 12.09.2021            

ST 15.09.2021            

SO 18.09.2021 15:30  8 8 8 6 6 6 6 6 6 

NE 19.09.2021            

ST 22.09.2021 16:00 3.kolo          

SO 25.09.2021 15:30  9 9 9 7 7 7 7 7 7 

NE 26.09.2021            

ÚT 28.09.2021 15:30  15 15 15  13 13  13  

ST 29.09.2021      13      

SO 02.10.2021 15:00  10 10 10 8 8 8 8 8 8 

NE 03.10.2021            

ST 06.10.2021            

SO 09.10.2021 15:00  11 11  9 9 9 9 9 9 

NE 10.10.2021            

ST 13.10.2021            

SO 16.10.2021 14:30  12 12 12 10 10 10 10 10 10 

NE 17.10.2021            

ST 20.10.2021            

SO 23.10.2021 14:30  13 13 13 11 11 11 11 11 11 

NE 24.10.2021            

ST 27.10.2021 14:30 4.kolo          

SO 30.10.2021 14:30  14 14 14 12 12 12  12  

NE 31.10.2021            

Vysvětlivka: 1) 14:45 + 17:00; 2) PÁ 27.08.2021, 14:45 + 17:00 
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R O Z L O S O V Á N Í  S O U T Ě Ž Í  

A1A Fortuna Česká fotbalová liga A 

1. 20C0271 SK Rakovník, z.s. 

2. 1080011 FK Admira Praha, z.s. 

3. 1070081 FK Loko Vltavín, z.s. 

4. 3210041 Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. 

5. 20B0631 1.FK Příbram, a.s. B 

6. 2010701 SK Benešov, z.s. 

7. 4130381 FK Baník Sokolov 1948, s.r.o. 

8. 4120661 FC Slavia Karlovy Vary, a.s. 

9. 2030141 Sokol Hostouň, z.s. 

10. 1050211 Fotbalový klub Motorlet Praha, s.r.o. 

11. 2020211 Fotbalový klub Králův Dvůr, z.s. 

12. 20A0741 Povltavská fotbalová akademie, z.s. 

13. 1040301 FC Slavoj Vyšehrad, a.s. 

14. 3140261 FC Písek fotbal, z.s. 

15. 10A0091 SK Slavia Praha fotbal, a.s. B 

16. 3230201 FC Viktoria Plzeň, a.s. B 

 

A1B Fortuna Česká fotbalová liga B 

1. 5320471 Tělocvičná jednota Sokol Živanice 

2. 2090681 SK ZÁPY 

3. 5320841 Fotbalový klub Pardubice, a.s. B 

4. 5140341 FK Přepeře 

5. 5210101 FC Hradec Králové, a.s. B 

6. 5210131 Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou, z.s. 

7. 5340361 Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí 

8. 2030551 Tělovýchovná jednota Sokol Velvary, z.s. 

9. 5130201 FC SLOVAN LIBEREC, a.s. B 

10. 10A0011 Bohemians Praha 1905, a.s. B 

11. 5120051 Fotbalový Klub Jablonec, a.s. B 

12. 2070281 FK Mladá Boleslav, a.s. B 

13. 4260331 FK TEPLICE, a.s. B 

14. 4230061 SK Sokol Brozany, z.s. 

15. 1060221 FK DUKLA Praha, a.s. B 

16. 20A0601 FK Zbuzany 1953, z.s.  
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A2A Fortuna Divize A 

1. 3220161 SK Klatovy 1898, z.s. 

2. 3260121 Tělovýchovná jednota Slavoj Mýto 

3. 4110091 FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. 

4. 3260181 FC Rokycany 

5. 2020601 Český lev – Union Beroun, z.s. 

6. 20B0431 TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. 

7. 2020611 SK Hořovice, z.s. 

8. 3230111 SK PETŘÍN PLZEŇ, z.s. 

9. 4110391 FK HVĚZDA CHEB, z.s. 

10. 3230041 SK SENCO Doubravka, z.s. 

11. 3170071 TJ Spartak Soběslav, z.s. 

12. 3130341 FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910, z.s. 

13. 3170331 TJ Sokol Lom, z.s. 

14. 3240311 FK ROBSTAV Přeštice a.s. 

15. 3160151 Sportovní klub OTAVA Katovice, z.s. 

16. 3110011 SK Dynamo České Budějovice, a.s. B 

 

A2B Fortuna Divize B 

1. 2090781 Fotbalový klub Brandýs n.L. 

2. 5110551 FK Arsenal Česká Lípa, z.s. 

3. 20B0061 MFK Dobříš 

4. 2030721 SK Kladno, z.s. 

5. 4250401 FK Baník Most – Souš, s.r.o. 

6. 20C0261 TJ TATRAN Rakovník, z.s. 

7. 2040071 SK Český Brod, z.s. 

8. 4120551 Fotbalový klub Ostrov, z.s. 

9. 1080051 FK Meteor Praha VIII, z.s. 

10. 4240641 Fotbalový klub SEKO LOUNY, z.s. 

11. 2030391 SK Slaný, z.s. 

12. 4230611 SK Štětí, z.s. 

13. 4130121 FK Olympie Březová, z.s. 

14. 2060641 FK Neratovice-Byškovice, s.r.o. 

15. 1060121 SK Aritma Praha, z.s. 

16. 4220081 FC CHOMUTOV, s.r.o.  
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A2C Fortuna Divize C 

1. 2070201 Sportovní klub Kosmonosy, z.s. 

2. 5310071 FC Hlinsko, z.s. 

3. 2060201 Tělovýchovná jednota Sokol Libiš, z.s. 

4. 2070011 SK Benátky nad Jizerou, z.s. 

5. 5250071 Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s. 

6. 5120201 TJ Velké Hamry, z.s. 

7. 5230321 FK Náchod, s.r.o. 

8. 2080441 Sportovní klub Poříčany 

9. 5340391 SK Vysoké Mýto, z.s. 

10. 2050501 Sparta Kutná Hora, z.s. 

11. 20B0451 SK Tochovice, z.s. 

12. 2070121 FC Horky nad Jizerou 

13. 5250321 MFK Trutnov, z.s. 

14. 5340181 FK LETOHRAD, z.s. 

15. 2050491 FK Čáslav, z.s. 

16. 2040771 SK Sparta Kolín, z.s. 

 

C2A, D2A Česká liga dorostu U 19, U 17 A 

Hrací den: neděle 

1. 1050051 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek 

2. 2. 10A0251 CU Bohemians Praha, z.s. 

3. 3. 3170551 FC Táborsko z.s. 

4. 4. 1030081 Viktorka Žižkov, z.s. 

5. 5. 3140261 FC Písek fotbal, z.s. 

6. 6. 1040281 Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad 

7. 7. 10A0261 SK Slavia Praha – fotbal mládež B 

8. 8. 3230111 SK PETŘÍN PLZEŇ, z.s. 

9. 9. 20B0641 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. B 

10. 10. 4250411 FK Baník Most – Souš mládež, z.s. 

11. 11. 2030721 SK Kladno, z.s. 

12. 12. 3260181 FC Rokycany 

13. 13. 3230351 VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s. B 

14. 14. 2010701 SK Benešov, z.s. 

15. 15. 4130051 Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s. 

16. 16. 3110761 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. B  
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C2B, D2B Česká liga dorostu U 19, U 17 B 

Hrací den: neděle 

1. 5130181 FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek 

2. 1040011 FC TEMPO PRAHA, z.s. 

3. 4250371 FŠ Litvínov, z.s. 

4. 2070601 FK Mladá Boleslav B 

5. 1060201 Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek 

6. 5210111 Fotbalový club Slavia Hradec Králové z.s. 

7. 4260331 FK Teplice, a.s. 

8. 1070041 AC Sparta Praha fotbal, a.s. B 

9. 5320811 FK PARDUBICE, z.s. B 

10. 1080051 FK Meteor Praha, VIII, z.s. B 

11. 1080011 FK Admira Praha, z.s. 

12. 5310121 Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. 

13. 4270411 FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. 

14. 2060741 Fotbal Neratovice – Byškovice, z.s. 

15. 5120381 Fotbalová akademie Jablonec, z.s. 

16. 5210551 FC Hradec Králové – mládež, z.s. B 

 

C3A, D2A Česká divize dorostu U 19, U 17 A 

Hrací den: sobota 

1. 3170551 FC Táborsko, a.s. B 

2. 3160451 FK Junior Strakonice, z.s. 

3. 2020601 Český lev – Union Beroun, z.s. 

4. 3250391 SK Slavia Vejprnice, z.s. 

5. 3110171 Tělovýchovná jednota Malše Roudné 

6. 20B0381 SK SPARTAK Příbram 

7. 3230331 Sportovní škola Plzeň, o.s. 

8. 3220161 SK Klatovy 1898, z.s. 

9. 3110031 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s. 

10. 3230041 SK SENCO Doubravka, z.s. 

11. 3210041 Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. 

12. 2020611 SK Hořovice, z.s. 

13. 3110051 Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. 

14. 3240241 Tělovýchovná jednota Přeštice, z.s. 

15. 1060121 SK Aritma Praha, z.s. 

16. 3230111 SK PETŘÍN PLZEŇ, z.s. B  



FAČR – ŘÍDÍCÍ KOMISE PRO ČECHY 

Rozpis soutěží – soutěžní ročník 2021/2022 

- 35 - 

C3B, D2B Česká divize dorostu U 19, U 17 B 

Hrací den: sobota 

1. 5110551 FK Arsenal Česká Lípa, z.s. 

2. 4210621 FK Varnsdorf, z.s. 

3. 4240641 Fotbalový klub SEKO LOUNY, z.s. 

4. 4250411 FK Baník Most – Souš mládež, z.s. B 

5. 4130051 Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s. B 

6. 4270411 FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. B 

7. 5120381 Fotbalová akademie Jablonec, z.s. B 

8. 1040021 FC Háje Jižní Město, z.s. 

9. 1050051 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek B 

10. 4220081 FC CHOMUTOV, s.r.o. 

11. 4210481 FK JUNIOR Děčín 

12. 5130181 FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek B 

13. 1060201 Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek B 

14. 4260531 FK Teplice – fotbal, spolek 

15. 4230881 VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem 

16. 4120701 FC Slavia Karlovy Vary – mládež, z.s. 

 

C3B, D2B Česká divize dorostu U 19, U 17 C 

Hrací den: sobota 

1. 5330391TJ Svitavy, z.s. 

2. 5340391SK Vysoké Mýto, z.s. 

3. 2010761FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s. 

4. 1040101ABC Braník fotbal, z.s. 

5. 5250321MFK Trutnov, z.s. 

6. 1040281Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad B 

7. 1090051Tělovýchovná jednota PRAGA 

8. 2040771SK Sparta Kolín, z.s. 

9. 1060131Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. 

10. 5230371FK Náchod, spolek 

11. 1080011FK Admira Praha, z.s. B 

12. 1030081Viktorka Žižkov, z.s. B 

13. 10A0251CU Bohemians Praha, z.s. B 

14. 5210501RMSK "Cidlina" Nový Bydžov, z.s. 

15. 2050491FK Čáslav, z.s. 

16. 5210451Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.  
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E1A, F1A Česká liga žáků U 15, U 14 

1. 5130181 FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek 

2. 1040281 Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad 

3. 20B0641 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. 

4. 5120381 Fotbalová akademie Jablonec, z.s. 

5. 10A0251 CU Bohemians Praha, z.s. 

6. 3230351 VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s. 

7. 1070061 Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek 

8. 5320811 FK PARDUBICE, z.s. 

9. 3110761 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

10. 5210551 FC Hradec Králové – mládež, z.s. 

11. 2070601 FK Mladá Boleslav 

12. 1080051 FK Meteor Praha VIII, z.s. 

13. 4260331 FK TEPLICE, a.s. 

14. 10A0261 SK Slavia Praha – fotbal mládež  

 

E2A, F2A Česká divize žáků U 15, U 14 A 

1. 1040011 FC TEMPO PRAHA, z.s. 

2. 1060121 SK Aritma Praha, z.s. 

3. 1080011 FK Admira Praha, z.s. 

4. 2030721 SK Kladno, z.s. 

5. 3140261 FC Písek fotbal, z.s. 

6. 1050051 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek 

7. 3170551 FC Táborsko, z.s. 

8. 1060131 Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. 

9. 1040101 ABC Braník fotbal, z.s. 

10. 3260181 FC Rokycany 

11. 3110051 Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. 

12. 3230111 SK PETŘÍN PLZEŇ, z.s.  
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E2B, F2B Česká divize žáků U 15, U 14 B 

1. 4210621 FK Varnsdorf, z.s. 

2. 4130051 Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s. 

3. 1030081 Viktorka Žižkov, z.s. 

4. 4270411 FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. 

5. 4120701 FC Slavia Karlovy Vary – mládež, z.s. 

6. 2060741 Fotbal Neratovice – Byškovice, z.s. 

7. 4250411 FK Baník Most – Souš mládež, z.s. 

8. 4230571 Sportovní klub Roudnice nad Labem 

9. 1040021 FC Háje Jižní Město, z.s. 

10. 4250371 FŠ Litvínov, z.s. 

11. 4220531 JUNIOR CHOMUTOV, z.s. 

12. 1060201 Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek 

 

E2C, F2C Česká divize žáků U 15, U 14 C 

1. 5310121 Městský fotbalový klub Chrudim 

2. 5210501 RMSK "Cidlina" Nový Bydžov, z.s. 

3. 2010761 FC Sellier & Bellot Vlašim, z.s. 

4. 5330391 TJ Svitavy, z.s. 

5. 5210111 Fotbalový club Slavia Hradec Králové z.s. 

6. 2050491 FK Čáslav, z.s. 

7. 5340391 SK Vysoké Mýto z.s. 

8. 5210451 Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s. 

9. 5250321 MFK Trutnov, z.s. 

10. 5230371 FK Náchod, spolek 

11. 2010701 SK Benešov, z.s. 

12. 2040771 SK Sparta Kolín, z.s.  
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E3A, F3A Česká liga žáků U 13, U 12 A 

1. 20B0641 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. 

2. 1070061 Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek 

3. 3170551 FC Táborsko, z.s. 

4. 3110051 Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. 

5. 10A0251 CU Bohemians Praha, z.s. 

6. 3110761 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

7. 1060121 SK Aritma Praha, z.s. 

8. 3160451 FK Junior Strakonice z.s. 

9. 3230351 VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s. 

10. 3140261 FC Písek fotbal, z.s. 

11. 3230111 SK PETŘÍN PLZEŇ, z.s. 

12. 3260181 FC Rokycany 

13. 1060241 Football Talent Academy s.r.o. 

14. 1030081 Viktorka Žižkov, z.s. 

 

E3B, F3B Česká liga žáků U 13, U 12 B 

1. 4130051 Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s. 

2. 4250411 FK Baník Most – Souš mládež, z.s. 

3. 4250371 FŠ Litvínov, z.s. 

4. 2030721 SK Kladno, z.s. 

5. 4220531 JUNIOR CHOMUTOV, z.s. 

6. 1080051 FK Meteor Praha VIII, z.s. 

7. 10A0261 SK Slavia Praha – fotbal mládež 

8. 4270411 FK Ústí nad Labem, z.s. 

9. 1040011 FC TEMPO PRAHA, z.s. 

10.   volný los 

11. 1040281 Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad  

12. 4120701 FC Slavia Karlovy Vary – mládež, z.s.  

13. 2060741 Fotbal Neratovice – Byškovice, z.s.  

14. 4260531 FK Teplice – fotbal, spolek   
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E3C, F3C Česká liga žáků U 13, U 12 C 

1. 5130181 FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek 

2. 1060131 Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. 

3. 1040101 ABC Braník fotbal, z.s. 

4. 1040021 FC Háje Jižní Město, z.s. 

5. 1060201 Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek 

6. 2010761 FC Sellier & Bellot Vlašim, z.s. 

7. 4210621 FK Varnsdorf, z.s. 

8. 2010701 SK Benešov, z.s. 

9. 4230571 Sportovní klub Roudnice nad Labem 

10. 1050051 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek 

11. 5120381 Fotbalová akademie Jablonec, z.s. 

12. 1080011 FK Admira Praha, z.s. 

 

E3D, F3D Česká liga žáků U 13, U 12 D 

1. 5320811 FK PARDUBICE, z.s. 

2. 5310121 Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. 

3. 5250321 MFK Trutnov, z.s. 

4. 2070601 FK Mladá Boleslav 

5. 5330391 TJ Svitavy, z.s. 

6. 2050491 FK Čáslav, z.s. 

7. 2040771 SK Sparta Kolín, z.s. 

8. 5210111 Fotbalový club Slavia Hradec Králové z.s. 

9. 5210551 FC Hradec Králové – mládež, z.s. 

10. 5230371 FK Náchod, spolek 

11. 5210501 RMSK "Cidlina" Nový Bydžov, z.s. 

12. 5340391 SK Vysoké Mýto, z.s. 


