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ÚVOD 

 Rozpis soutěží 2022 – 2023 (dále jen RS) vydává Výkonný Výbor Pražského fotbalového svazu (dále 

jen VV PFS). Tento je spolu s dalšími platnými normami Fotbalové asociace ČR (dále jen FAČR) závazný 

pro všechny účastníky soutěží řízených PFS. Úřední zprávy Výkonného výboru PFS a jeho komisí budou 

uveřejňovány na webových stránkách PFS na adrese www.fotbalpraha.cz nebo na úřední desce PFS v 

informačním systému FAČR. Tyto zprávy jsou pro všechny kluby závazné.  

 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

 Soutěžní řád FAČR stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutěží pořádaných v rámci 

FAČR a vztahuje se na všechny jejich účastníky – hráče, družstva, kluby, funkcionáře, rozhodčí, delegáty a 

další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce a činnosti a na řídící orgány těchto soutěží.  

 
II. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE  

Článek 1  Řízení soutěží  

 Mistrovské soutěže se řídí Pravidly fotbalu, Soutěžním řádem FAČR v platném znění, dodatky těchto 

dokumentů a tímto RS vydaným VV PFS, případně dalšími dodatky RS. Soutěže PFS řídí Sportovně 

technická komise PFS (dále jen STK) Nedílnou součástí RS je termínová listina (TL) vydaná zvlášť pro 

podzimní a jarní část soutěží, sestupový postupový klíč, seznam účastníků soutěží a barevná kombinace dresů 

pro domácí utkání u mužstev hrajících soutěž Pražský přebor mužů.  

 
Článek 2  Termíny utkání  

1) Povinnosti klubů týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, jsou 

upraveny v hlavě II, ust. § 8 Soutěžního řádu FAČR (dále jen „SŘ“) a tímto RS. 

 

2) Termíny utkání a jejich začátky, uvedené v termínové listině, jsou závazné pro všechny účastníky 

soutěží (§ 8 odst. 3, SŘ). Jsou-li tři dny volna po sobě jdoucí, může si oddíl nahlásit jakýkoliv den (Varianta 

1. pátek, sobota nebo neděle. Varianta 2. sobota, neděle, nebo pondělí). 

 

3) V případě jakékoliv nesrovnalosti je povinností zúčastněných klubů uvědomit STK.  

 

4) Zveřejňování termínů a veškerých změn provádí STK na Úřední desce, případně v informačním 

systému FAČR, nebo v rubrice Úřední zprávy na oficiálním portálu PFS – www.fotbalpraha.cz. V 

mimořádných případech STK může učinit i dopisem, telefonicky, telegraficky, faxem, nebo elektronickou 

poštou. Jakákoliv zpráva, nebo sdělení zveřejněné na oficiálním portálu PFS www.fotbalpraha.cz v rubrice 

Úřední zprávy, nebo na Úřední desce je účinná od data zveřejnění. Stejně tak jakákoliv zpráva či sdělení 

zaslané na email vedený v databázi kontaktů ohledně konkrétního klubu, je účinné odesláním z oficiálního 

emailu PFS, za který se považují emaily uvedené u jakékoliv komise v rubrice Kontakty na oficiálním 

portálu PFS. 

 

5) Kluby se mohou dohodnout na změně termínu. Nejde-li o přesun ve dnech pracovního volna nebo 

klidu (sobota, neděle, svátek) příslušného termínu, musí být utkání předehráno. Je-li úředním termínem 

středa nebo čtvrtek, může být utkání sehráno i po termínu, nejpozději však do konce příslušného týdne. V 

mimořádných a zvlášť odůvodněných případech může STK povolit sehrání utkání i v jiném termínu, než je 

stanoveno v tomto RS. STK bude projednávat pouze žádost o změně termínu zadanou žádající klubem a 

potvrzenou žádaným klubem:  důvod změny;  hrací plochu (tráva, UMT);  souhlas obou klubů; nový termín 

(datum a začátek utkání). 

 

6) STK má právo, v zájmu zajištění regulérnosti soutěže, stanovit pro některá utkání jednotné začátky, 

zejména v závěrečných kolech soutěží.  
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7) Účast na turnajích a družební zahraniční styky nesmí narušit průběh soutěže. STK může schválit v 

těchto případech předehrání utkání. 

 

8) Předzápasy dospělých a dorostenecké předzápasy začínají 135 minut před úředně stanoveným 

začátkem hlavního utkání. Žákovské předzápasy začínají 115 minut před úředně stanoveným začátkem 

hlavního utkání. Předzápasy přípravek začínají 105minut před úředně stanoveným začátkem hlavního utkání. 

Začátky všech utkání nesmí být stanoveny před devátou hodinou ranní (9:00). V případě dřívějšího začátku 

musí být písemná dohoda klubů. 

 

9) Čekací doba (20 minut) na delegovaného rozhodčího utkání se nečerpá při utkáních žákovských 

kategorií a kategoriích přípravek. Vedoucí žákovských družstev a družstev přípravek musí v těchto případech 

postupovat dle ustanovení SŘ § 50. 

 
Článek 3  Místo utkání  

1) Klub v přihlášce do soutěže oznámí STK místa utkání (pro každé družstvo zvlášť) a hrací plochu 

(tráva, UMT)  

 

2) Není přípustné, aby se v jednom soutěžním ročníku hrála obě utkání dvou stejných klubů pouze na 

hřišti jednoho z nich. Po dohodě klubů může STK schválit pouze změnu pořadatele utkání proti rozlosování. 

V případě pronájmu hrací plochy, může být tento bod porušen. Pronájem musí být písemně doložen STK 

PFS.   

 

3) Má-li klub k dispozici pro soutěžní utkání hrací plochu s trávou, nebo UMT, v přihlášce či v 

elektronickém informačním systému uvede, na které hrací ploše bude příslušné družstvo trvale hrát (dále jen 

„hlavní hrací plocha“). Družstva, mající nahlášenu hlavní hrací plochu s travnatým povrchem, jsou povinna 

hrát svá soutěžní utkání na této hrací ploše. V případě, že hlavní hrací plocha nebude uvedena, STK považuje 

za hlavní hrací plochu trávu. 

 

4) V elektronickém informačním systému v rozlosování jednotlivých tříd a oddělení je uvedeno na 

kterém hřišti příslušné družstvo hraje svá mistrovská utkání. 

 

5) Pro veškeré změny místa utkání platí stejná ustanovení jako v čl. 2/5 tohoto RS. 

 

6) Má-li klub k dispozici v areálu hřiště více hracích ploch, které jsou schváleny STK pro soutěžní 

utkání a rozhodčí utkání neuzná hlavní hrací plochu jako způsobilou, musí být utkání sehráno na náhradní 

(vedlejší)hrací ploše za předpokladu, že je způsobilá. Hostující družstvo musí být po celý soutěžní ročník 

připraveno na všechny možnosti. 

 

7) Má-li klub k dispozici v areálu hřiště více hracích ploch a družstvo má hlášenu jako hlavní hrací 

plochu pro svá utkání např. UMT, může být soutěžní utkání sehráno se souhlasem hostujícího družstva na 

jiné schválené hrací ploše, přestože hrací plocha s umělým povrchem je způsobilá ke hře. Dohoda o této 

skutečnosti musí být uvedena v zápisu o utkání a potvrzena vedoucími obou družstev v elektronickém 

informačním systému. Uvedení dohody do zápisu o utkání za předpokladu dodržení všech výše uvedených 

podmínek tohoto článku neplatí pouze v soutěžích mladších a starších přípravek. 

 
Článek 4  Nesehraná a nedohraná utkání 

1) Organizátor utkání je povinen hlásit všechny události (nesehraná a nedohraná utkání, inzultace a jiné), 

které nastaly před, při i po utkání, nejpozději do 12:00 hodin nejbližšího pracovního dne po utkání 

elektronickou poštou na pfs@fotbalpraha.cz. 

 

2) V případě ne sehrání či ne dohrání utkání se musí mužstva na místě dohodnout na nejbližším 

náhradním termínu, sehrání utkání a takovouto dohodu nahlásit do 48 hodin po utkání na e-mail 
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pfs@fotbalpraha.cz, nebo oboustranně potvrzenou změnou v IS. Veškeré změny podléhají schválení STK. V 

obou případech (dohodnou-li se ihned po nesehraném či nedohraném utkání nebo se nedohodnou) je povinen 

rozhodčí uvést toto do zápisu o utkání, ať již v elektronickém informačním systému, případně v písemné 

formě zápisu o utkání. Takovéto utkání musí být sehráno nejpozději do 10 dnů po původním termínu STK. V 

případě, že nedojde k dohodě klubů, jsou povinni se zástupci klubů dostavit na nejbližší jednání STK.  

 

3) STK má právo nařídit utkání již na nejbližší den i v případě, že je následující nebo předešlý den 

hracím dnem. 

 

4) V případě nesehraného nebo nedohraného utkání z jakéhokoliv důvodu jsou zástupci klubů povinni se 

dostavit na nejbližší jednání STK v 16,00 hod.  

 
Článek 5  Účastníci soutěží  

1) Podáním řádně vyplněné přihlášky do soutěží, včetně stanoviska klubu k možnému postupu do vyšší 

soutěže vyznačením v příslušné kolonce přihlášky, se klub zavazuje řídit všemi ustanoveními SŘ, tohoto RS 

a ostatními předpisy FAČR, jakož i úředními zprávami jakéhokoliv orgánu PFS či FAČR uveřejňovanými v 

informačním systému FAČR nebo na oficiálním portálu PFS – www.fotbalpraha.cz nebo na Úřední desce. 

Nevyplněním kolonky v přihlášce týkající se stanoviska klubu k možnému postupu do vyšší soutěže se má za 

to, že klub na možný postup nereflektuje. 

 

2) Podanou přihlášku družstva do soutěže může oddíl bezplatně zrušit vždy nejpozději do 20.6. Po tomto 

termínu činí administrativní poplatek 3000,-Kč. Tento snížený poplatek platí nejpozději do konce čtvrtého 

dne před stanoveným termínem konání losovacího aktivu pro příslušný soutěžní ročník. Dále platí čl. 35 

tohoto RS.  

 

3) V případě, že klub má finanční dluh vůči FAČR nebo PFS, STK nemusí přijmout jeho přihlášku, či 

přihlášky do soutěží pro nový soutěžní ročník. Pokud klub neuhradí dlužnou částku do termínu vyplývajícího 

z výzvy k úhradě od příslušného orgánu FAČR nebo PFS, se dopouští disciplinárního přečinu dle ust. 60 

odst. 3) a 4) DŘ a jeho družstvo hrající nejvyšší soutěž FAČR nebo PFS  může být průběhu soutěžního 

ročníku vyřazeno ze soutěže. 

  
4) V mistrovských soutěžích II. a III. třídy mužů, I. a II. třídy staršího a mladšího dorostu, I. a II. třídy 

starších a mladších žáků a v I. a II. třídě přípravek může startovat v jedné soutěžní třídě, v různých 

odděleních více družstev téhož klubu. Start takových družstev se řídí čl. 11 tohoto RS. 

 
Článek 6  Podmínky účasti  

1) Podmínky účasti v soutěži se řídí ust. § 33 SŘ. 

a) Kluby hrající krajský přebor mužů mají povinnost přihlásit do soutěží 3 družstva mládeže, minimální 

kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí rozehranou soutěž a klub 

tak nenaplní předepsanou kvótu 3 družstev mládeže, činí 30.000,- Kč, v případě, že počet přihlášených 

družstev mládeže klesne pod 2, klub nebude zařazen do soutěže.   

b) Kluby hrající I.A třídu mužů mají povinnost přihlásit do soutěží 2 družstva mládeže, minimální 

kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí rozehranou soutěž a klub 

tak nenaplní předepsanou kvótu 2 družstev mládeže, činí 20.000,- Kč, v případě, že počet přihlášených 

družstev mládeže klesne pod 1, klub nebude zařazen do soutěže. 

c) Kluby hrající I.B třídu mužů mají povinnost přihlásit do soutěží 1 družstvo mládeže, minimální 

kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí rozehranou soutěž a klub 

tak nenaplní předepsanou kvótu 1 družstva mládeže, činí 10.000,- Kč. 

d) Družstva, která musí mít dle předpisů mládežnická družstva zařazena v jednotlivých soutěžích, splní tuto 

podmínku, jen pokud tato budou v rozdílných věkových kategoriích. Nestačí tedy mít přihlášen vyšší počet 

družstev jedné věkové kategorie, například tři přípravkové týmy ročníku U8 vpočtu 4+1. Pro účely výpočtu 

kompenzačního poplatku budou uznány nejvýše 2 družstva kategorie přípravek 
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2) Startovné: Každý klub, který podá přihlášku do soutěží PFS je povinen uhradit startovné za 

přihlašovaná družstva ve výši dle následující tabulky: 

Počet přihlašovaných družstev:  1         startovné činí 5.000,-Kč / klub 

Počet přihlašovaných družstev:  2-3      startovné činí 5.500,-Kč / klub 

Počet přihlašovaných družstev:  4-5     startovné činí 6.000,-Kč / klub 

Počet přihlašovaných družstev:  6-7      startovné činí 6.500,-Kč / klub 

Počet přihlašovaných družstev:  8-10    startovné činí 7.000,-Kč / klub 

Počet přihlašovaných družstev:  11-13   startovné činí 7.500,-Kč / klub 

Počet přihlašovaných družstev:  14- a více  startovné činí 8.000,-Kč / klub 

 

3) Klub je povinen oznámit jakoukoliv změnu osob či kontaktů a osoby uvedené v databázi kontaktů do 

pěti pracovních dnů od této změny písemně do sídla PFS či emailem z klubového emailu na email PFS 

(pfs@fotbalpraha.cz) 

 

4) Klub je povinen poskytovat PFS, resp. společnosti PFS marketing, s.r.o., IČO: 247 54919, se sídlem 

Praha 1, Široká 56/10, PSČ 110 00 (dále jen „PFS Marketing“)součinnost, při zajišťování finančních 

prostředků pro kluby, a to zejména tím, že na výzvu PFS bude spolupracovat při uzavření příslušné smlouvy 

či dohody, na jejímž základě mají být finanční prostředky poskytnuty, a dále tím, že se bude řídit 

ustanoveními uzavřených smluv či dohod. 

 

5) Klub je povinen poskytovat PFS, resp. společnosti PFS marketing, součinnost. Klub je zejména 

povinen účastnit se (poslat svého zástupce) akcí PFS či společnosti PFS Marketing např. při řádném 

vyplňování smluv a dohod. Klub je povinen vést databázi svých členů (hráčů všech věkových kategorií) 

a tuto případně poskytnout k dispozici PFS. 

 
Článek 7  Povinnosti účastníků soutěží PFS  

1) Zápis o utkání se řídí ust. § 9 SŘ.   

 

2) Klub musí mít vyvěšen v kabině rozhodčího řád pořadatelské služby a potvrzenou platnou kopii 

protokolu o kolaudaci hracích ploch od STK, včetně platného certifikátu UMT. 

 

3) Organizátor utkání je povinen připravit ke hře nejméně 3 stejné míče. Jeden předá před utkáním 

rozhodčímu. Další dva připraví, před utkáním, jako náhradní u toho středového praporku, popř. za částí 

středové čáry, která je blíže k hráčským lavicím. O dalším umístění náhradních míčů rozhodne rozhodčí. Za 

náhradní míče odpovídá organizátor utkání. 

 

4) Technické povinnosti organizátora utkáni se řídí ust. § 45 SŘ. 

 

5) Pořádkové povinnosti organizátora utkání se řídí ust. § 46 SŘ.  

 

6) Klub je povinen sledovat v informačním systému  

FAČR nebo na www.fotbalpraha.cz úřední zprávy PFS, změny a doplňky Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu a 

dalších fotbalových norem a předpisů včetně RS. Klub je dále povinen sledovat i úřední zprávy FAČR a 

zprávy na úřední desce. Rozhodčí, delegáti a členové příslušných komisi PFS jsou pak povinni sledovat i 

úřední zprávy příslušných komisí FAČR. Kluby, mající oddíly účastnící se soutěží řízených jinými STK než 

STK PFS (např. STK ŘK Čechy či STK KFŽ), jsou povinny sledovat též úřední zprávy těchto jiných řídících 

orgánů. 

 

7) Družstva hrající soutěže PFS mohou nastoupit k utkání v základní sestavě s čísly, která jsou 

jednociferná, nebo dvouciferná celá čísla. 

 



 

8) Všichni příslušníci družstva jsou povinni být od potvrzení zápisu o utkání vedoucím mužstva před 

utkáním do potvrzení zápisu o utkání vedoucím mužstva skončení utkání viditelně označeni (vedoucí 

družstva tak musí být označen i v okamžiku, kdy řeší případné formality v kabině rozhodčích - např. si 

opisuje důvod vyloučení). Hráči a náhradníci musí být označeni stále viditelným číslem dle zápisu o utkání, a 

to i při rozcvičování. Funkcionáři družstva pak musí být stále viditelně označeni s uvedením funkce podle 

zápisu o utkání. Za označení odpovídá každé družstvo samostatně a osobou odpovídající za stálé viditelné 

označení příslušníků družstva je vedoucí družstva.  

 

9) Jestliže družstvo nastupuje k soutěžnímu utkání v menším počtu než je předepsaný počet hráčů pro 

jeho kategorií, a utkání se z jeho viny nedohraje, vystavuje se možnosti udělení pořádkové pokuty za 

nedohrané utkání. 

 

10) Na základě žádosti PFS je klub účastnící se soutěží PFS povinen poskytnout hřiště (tj. hrací plochu a 

odpovídající zázemí) pro potřeby PFS, a to dvakrát (2x) v průběhu soutěžního ročníku. PFS bude při tomto 

zohledňovat objektivní překážky užití hřiště (pronájmy, rekonstrukce, jiné provozní překážky atd.). 

Poskytnutí hrací plochy je bez nároku na finanční, nebo jakoukoli jinou náhradu pro příslušný klub, užití 

zázemí bude ze strany PFS hrazeno režijním paušálním příspěvkem v maximální výši 1000,-Kč/utkání včetně 

DPH. PFS informuje klub o potřebě poskytnutí hřiště nejméně 15 dní předem a to písemně na oficiální 

emailovou adresu klubu. 

 

11) Hráči družstev účastnící se v kategoriích U16 až U19 soutěží pořádaných PFS, jsou povinni předložit 

prostřednictvím odpovědných osob svého družstva na vyžádání STK PFS potvrzení o absolvování lékařské 

prohlídky včetně kardiologické dispenzarizace, které nesmí být starší 24 měsíců. V případě, že hráč nebude 

mít toto vyšetření a nastoupí k  utkání, bude o případné kontumaci utkání rozhodovat DK na návrh STK. 

Klubu bude vždy za neplnění této povinnosti udělen finanční postih. Předložením seznamu hráčů družstva 

spolu s doklady o provedené lékařské prohlídce před zahájením soutěžního ročníku k  potvrzení STK, je tato 

povinnost splněna.  

 

12)  Kluby hrající soutěže označené A5 – A3 včetně, mohou požádat STK PFS o udělení výjimky 

k nastoupení většího počtu hráčů v jednom utkání ze států mimo Evropskou unii. Žádost o tuto výjimku musí 

být podána před zahájením soutěžního ročníku vždy nejpozději do 30. 6. kalendářního roku. V soutěžích 

označených A2 – A1 nebude výjimka povolena. Stejná možnost platí i pro kluby hrající Pražské soutěže 

mládeže.    

 
Článek 8  Zvláštní povinnosti účastníků soutěží  mužů, Přebor staršího a mladšího dorostu a Přeboru 
starších žáků.  

1) Při soutěžních utkáních musí být vyznačena technická zóna dle Pravidel fotbalu. 

 

2) Při všech soutěžních utkáních, mužů, přeboru staršího a mladšího dorostu a starších žáků, musí být na 

brankové čáře ve vzdálenosti 9,15 m od rohů hřiště vyznačena v pravém úhlu k uvedené čáře mimo hrací 

plochu pomocná značka (čára o délce 50 až 100 cm).  

 

3) Při soutěžních utkáních M-P, M-I.A, M-I.B a D-P je pořadatelský klub povinen zajistit, aby pro 

střídání hráčů byly k dispozici tabulky s čísly. Touto tabulkou pak musí vedoucí příslušného družstva 

signalizovat střídání a určený pořadatel dobu nastavení každého poločasu.  

 

4) Pořizování videozáznamu: 

a) V soutěži Přebor mužů jsou organizátoři utkání povinny pořizovat na svoje  

náklady z každého domácího soutěžního utkání nezkrácený videozáznam včetně stopáže a odchodu z hrací 

plochy po skončení utkání a uložit jej v běžném formátu na nosič dat CD, DVD nebo flash disku. Zároveň je 

povinností organizátora utkání umožnit pořízení videozáznamu i soupeři. 

Kluby účastníci se Přeboru mužů jsou povinny prostřednictvím zařízení poskytnutého PFS provádět online 

přenos utkání, případně nahrát tento záznam utkání do 24 hodin po jeho skončení na stránky TV.COM, v 



 

případě nesplnění této povinnosti bude klub potrestán STK PFS udělením pokuty ve výši 1.500,-Kč za každé 

takové neprovádění přenosu nebo nenahraní záznamu. Videozáznamy je klub povinen pořizovat z 

vyvýšeného zastřešeného místa poblíž půlící čáry s nerušeným výhledem na celou hrací plochu a její 

příslušenství.  

b) Videozáznam slouží jako důkazní materiál odborným komisím při rozhodování a bude použit jedině k 

těmto účelům. Videozáznam nelze použít jako doklad ke změně výsledku utkání. Videozáznam je oddíl 

povinen doručit na sekretariát do 5-ti  dnů po vyžádání. 

c) S ohledem na možné vyžádání je pořádající oddíl povinen pořízený a nezkrácený videozáznam uschovat 

nejméně po dobu 30 dnů ode dne termínu konání mistrovského utkání. Po uplynutí této lhůty již není 

pořádající oddíl povinen pořízený videozáznam nikomu vydávat. 

d) Kontrolou provádění natáčení videozáznamu se pověřují delegáti PFS, kteří jsou povinni tuto skutečnost 

uvést ve zprávě. Za pořizování videozáznamu je zodpovědný hlavní pořadatel. Delegát PFS je povinen 

zajistit při každém utkání Přeboru mužů uvedení záznamu o natáčení videa do Zápisu o utkání. 

e) Organizátor utkání je povinen uhradit pořádkovou pokutu podle SŘ v každém případě, u kterého se 

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

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

f) Videotechnik organizátora utkání či hostujícího družstva musí být uveden v zápise o utkání, a to včetně 

jména a příjmení.  Videotechnik organizátora utkání může být současně i členem pořadatelů organizátora 

utkání, o čemž hlavní pořadatel ještě před začátkem utkání informuje rozhodčího a delegáta.  

 

5) Hostující družstvo Přeboru mužů musí respektovat tradiční barvy dresů domácího oddílu. Družstvo 

Přeboru mužů je povinno spolu s přihláškou do soutěže oznámit barvu dresů, kterou bude při domácích 

utkáních používat. Tato barva bude uvedena v RS nebo na oficiálním portálu PFS – www.fotbalpraha.cz, 

případně na Úřední desce. 

 

6) V soutěži M-P (PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBOR PRAHY) jsou kluby povinny používat k 

soutěžním zápasům míče značky NIKE. V případě nesplnění této povinnosti, bude klub potrestán pořádkovou 

pokutou. Kontrolou plnění této povinnosti se pověřují delegáti PFS, kteří jsou povinni tuto skutečnost uvést 

ve zprávě. Za plnění této povinnost je zodpovědný hlavní pořadatel. Delegát PFS je povinen zajistit při 

každém utkání Přeboru mužů uvedení záznamu o neplnění této povinnosti do Zápisu o utkání. 

 

7) Zavádějí se technické a organizační porady v soutěžích Přebor mužů (A1A), I.A třída mužů (A2A, 

A2B) a k jejich zabezpečení jsou povinni se dostavit 45 minut před stanoveným časem začátku utkání 

k delegátovi a rozhodčím utkání do jejich kabiny hlavní pořadatel utkání a vedoucí obou mužstev, kteří 

přinesou ukázku kompletního dresu svého mužstva (hráč a brankář). 

 
Článek 9  Pořadatelská služba (SŘ § 40, 41 a 42)    

1) Minimální počet členů pořadatelského sboru je stanoven takto: M-P 5 osob; M-I. A  M-I.B tř. 5 osob; 

M-II. a M-III. tř. 4 osoby, M+40+ 1 osoba; D-P 2, osoby, ostatní soutěže mládeže 2 osoby. Tyto počty již 

zahrnují i osobu hlavního pořadatele. 

 

2) Hlavní pořadatel musí být přítomen 60 minut před utkáním a musí být označen v souladu ust. § 40 

odst. 2 SŘ.  

 

3) Pořadatelská služba je povinna zajistit doprovod rozhodčích při příchodu na hrací plochu před 

utkáním a v poločasové přestávce, jakož i jejich odchod z hrací plochy po skončení poločasu nebo celého 

utkání nejméně jedním pořadatelem, kterého určí jmenovitě před utkáním hlavní pořadatel. Doprovod musí 

být zajištěn v celém úseku od kabiny rozhodčího až ke vstupu na hrací plochu.  

 

4) Klub vyvěsí v šatně rozhodčího organizační řád pořadatelské služby pro každé hřiště zvlášť. 

Organizační řád musí především obsahovat: zabezpečení součinnosti policie; počet pořadatelů a jejich 

umístění; povinnosti hlavního pořadatele; povinnosti doprovodu rozhodčích; povinnosti pořadatelů na jejich 

stanovišti; dodržení opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech osob v 



 

tomto prostoru (viz SŘ zejména § 29 a § 41); zabezpečení bezproblémového odchodu hráčů a rozhodčích do 

kabin včetně zabezpečení jejich bezproblémového odjezdu z prostoru stadiónu a zabezpečení pokynů 

rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích nebo při přerušení utkání.  

 
Článek 10  V soutěžích startují: 

1) V soutěžích mládeže startují hráči v souladu s ustanoveními Soutěžního řádu mládeže a žen – hlava I, 

ust. § 2. 

 

2) Hráč, uvedený na seznamu hráčů nesmí startovat za jiné družstvo. Hráč, neuvedený na seznamu hráčů 

a nastoupivší v mistrovském utkání, musí být dopsán nejpozději do dalšího mistrovského utkání na příslušný 

seznam a nesmí již startovat za jiné družstvo svého klubu ve stejné soutěžní třídě. Případný start za jiné 

družstvo bude považován za neoprávněný s důsledky uložení pořádkové pokuty podle rozhodnutí STK, pro 

toto i jiné družstvo. 

 

3) Řídící orgán povoluje nastoupení hráček přípravky a žákyň ve všech věkových  

kategoriích žáků a přípravek (mini fotbal) Hráčky mají v těchto kategoriích povolenu výjimku a mohou být o 

rok starší. 

 

4) Dle ust. §5, Přílohy č. 2 SŘ je možné v soutěžích mužů střídat – 5 hráčů dle Pravidel fotbalu; v 

soutěži staršího dorostu – 7 hráčů. Ve všech ostatních soutěžích mládeže pořádaných a řízených PFS je 

povoleno opakované střídání hráčů po celou dobu utkání a to až do kategorie mladší dorost (MD) včetně. 

 

5) Názvosloví kategorií mládeže: 

U19 (Starší dorost r. 2004 a ml.)  U18 (Starší dorost r. 2005 a ml.) 

U17 (Mladší dorost r. 2006 a ml.)  U16 (Mladší dorost r. 2007 a ml.) 

U15 (Starší žáci r. 2008 a ml.)  U14 (Starší žáci r. 2009 a ml.) 

U13 (Mladší žáci r. 2010 a ml.)  U12 (Mladší žáci r. 2011 a ml.) 

U11 (Starší přípravka r. 2012 a ml.)  U10 (Starší přípravka r. 2013 a ml.) 

U9 (Mladší přípravka r. 2014 a ml.)  U8 (Mladší přípravka r. 2015 a ml.) 

U7 (Mladší přípravka r. 2016 a ml.) 

 
Článek 11  Soupisky SŘ § 10 a seznamy příloha č. 2 SŘ, § 8. 

1) Klub, který má za povinnost vyhotovit seznamy je povinen, nastane-li důvod ke změně v seznamu, 

tento doplnit do 7 dnů, případně do dalšího soutěžního utkání družstva pokud bude sehráno dříve. 

 

2) Hráč uvedený na soupisce příslušného družstva je povinen odehrát za toto družstvo minimálně 240 

minut v mistrovských utkáních v příslušné časti soutěže (podzim, jaro) Nesplnění této povinnosti bude mít za 

následek uložení pořádkové pokuty klubu za každého takového hráče, který tuto povinnost nesplní. 

Případnou nečinnost hráče zdůvodní klub STK písemně nejpozději sedmý den po sehrání posledního 

mistrovského utkání družstva příslušné části soutěže. STK pak může od uložení pořádkové pokuty ustoupit. 

Pokud byl důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží klub současně se zdůvodněním lékařskou 

zprávu. 

 

3) Seznamy pro kategorii SPŘ a MPŘ jsou zrušeny dle SŘ. 

 
Článek 12  Systém soutěží  

1) Sytém soutěží se řídí ustanovením SŘ, § 12. 

 

2) Poháry PFS se hrají dle ustanovení kapitoly III. Poháry tohoto RS. 

 



 

Článek 13  Termíny pro odevzdání tiskopisů, nahlášení termínů utkání a losovací aktiv  - § 16, 17 a 64 SŘ  

1)  Přihláška do soutěže se doručují STK do 25. 5. pro soutěžní ročník 2023/2024 na předepsaném 

tiskopise, možné zaslat i oskenované mailem. Termín pro další soutěžní ročník bude oznámen v úředních 

zprávách. 

 

2)  Zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže jsou členské kluby oprávněny podat nejpozději čtyři dny 

před termínem konáním losovacího aktivu. Řídící orgán nezařadí do soutěže družstva mužů takového 

členského klubu, který ve lhůtě pro zpětvzetí přihlášky neuhradil svoje splatné dluhy (§ 16 SŘ). 

 

3)   Řídící orgán soutěže je povinen vyhovět žádosti členského klubu o přeřazení družstva členského 

klubu do nižší soutěže, učiní-li tak ve lhůtě pro podání přihlášky. Později je povinen vyhovět pouze tehdy, 

jedná-li se o sestupujícího nebo postupujícího. 

 

4)   Pevný termín nebo hlášenku o utkání si klub zadává sám do informačního systému po zveřejněném 

rozlosování soutěží. Termín od kdy do kdy je možné zadávat časy utkání, bude uveřejněn na oficiálním 

portálu PFS - www.fotbalpraha.cz nebo na Úřední desce, jak pro podzimní, tak i pro jarní část soutěže. 

 

5) STK může rozhodnout, že losovací aktiv se bude konat prostředky jednání na dálku (per rollam). 

V takovém případě je STK povinná stanovit rozhodné datum a poučit členské kluby o jejich právech a 

povinnostech. 

                           
Článek 14  Hodnocení výsledků 

1) Za vítězství v utkání se vítěznému družstvu přidělují 3 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se 

oběma družstvům přiděluje 1 bod. 

 
Článek 15  Reprezentace 

1) Má-li družstvo v reprezentaci FAČR a mládežnickém výběru PFS 3 a více hráčů, může klub písemně 

požádat STK o předehrání mistrovského utkání. 

 

2) V případě, že klub neuvolní hráče pro reprezentaci FAČR, nebo PFS, bude s klubem zahájeno 

disciplinární řízení. 

 
Článek 16  Škola v přírodě 

1) V případě odjezdu 4 a více hráčů žákovského družstva nebo družstva přípravek na školu v přírodě, 

mohou se kluby včas dohodnout na změně termínu utkání. Postupují přitom podle ustanovení SŘ a tohoto 

RS. Součástí této dohody musí být též potvrzení školy o účasti hráčů (jméno, příjmení a r. č. žáka/hráče) na 

škole v přírodě. 

 

2) Kluby jsou povinny takové utkání předehrát. Není-li to možné, musí být utkání dohráno nejpozději do 

3 dnů po návratu hráčů ze školy v přírodě, nerozhodne-li STK jinak. 

 

3) V případě nesouhlasu soupeře se změnou, musí žadatel přiložit k žádosti také stanovisko soupeře s 

uvedením důvodu nesouhlasu. 

 

4) Pokud se kluby nedohodnou, může STK nařídit termín utkání i přes nesouhlas soupeře. 

 

5) STK má právo nařídit utkání i na nejbližší den, přestože je následující nebo předchozí den hracím 

dnem. 

 



 

Článek 17  Kontrola totožnosti hráčů 

Kontrola totožnosti se provádí v souladu s ust. §58 SŘ a u hráčů starších 15 let je povinnost mít u sebe 

občanský průkaz nebo jiný úřední doklad opatřený podobenkou a rodným číslem (např. řidičský průkaz, 

cestovní pas). 

 
Článek 18  Postupy a sestupy 

1) Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí dle ustanovení SŘ a počty postupujících a 

sestupujících družstev jsou určeny postupovým a sestupovým klíčem. 

 

2) Klub, jehož družstvo nechce ze své soutěže postoupit, ať už skončí na jakémkoliv místě v tabulce, je 

povinno postupovat dle SŘ a také dle RS čl. 5 (nevyplněním kolonky v přihlášce týkající se stanoviska klubu 

k možnému postupu do vyšší soutěže se má za to, že klub na možný postup nereflektuje). 

 

Článek 19  Rozhodčí 

1) V rámci Pražského fotbalového svazu má řízení rozhodčích na starost Komise rozhodčích PFS (dále 

jen KR PFS), která řídí rozhodčí, sestavuje nominační listinu rozhodčích, deleguje rozhodčí k utkáním, 

organizuje školení, semináře a fyzické prověrky rozhodčích a provádí případná opatření vůči rozhodčím. 

 

2) KR PFS vydává pro soutěžní ročník Zásady činnosti komise rozhodčích PFS, který upřesňuje práci 

KR PFS během soutěžního ročníku vč. postihu rozhodčích v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR. 

Rozhodčí jsou povinni se těmito zásadami řídit. 

 

3) Rozhodčí deleguje k utkání KR PFS prostřednictvím informačního systému FAČR, případně skrze 

úřední zprávy KR PFS, delegačním lístkem, emailem, SMS nebo telefonicky. Vždy platí poslední delegace. 

 

4) Rozhodčí je povinen dostavit se na pozvání odborných komisí PFS na jejich jednání ve stanovený den 

a hodinu. V případě dovolené nebo nemoci je povinen se omluvit nejpozději 48 hodin před jednáním 

předsedovi příslušné komise. Nedostatečná omluva naplňuje disciplinární přečin dle ust. §61 Disciplinárního 

řádu (dále jen DŘ). 

 

5) KR PFS má právo pro potřeby řízení rozhodčích vydávat a rušit opatření - Metodické pokyny. Návrh 

takových opatření pak předává k projednání VV PFS. Opatření, které vzal VV PFS na vědomí nebo se jimi 

nezabýval, nabývají účinnosti zveřejněním na oficiálním portálu FAČR - úřední desce PFS nebo v úředních 

zprávách KR PFS. Provádění omluv z delegací se řídí Metodickým pokynem KR, o omluvách rozhodčích. 

 

6) Rozhodčí je povinen dostavit se k utkání podle delegace nejpozději 60 minut před úředně stanoveným 

začátkem utkání. 

 

7) Rozhodčí je dále povinen v případě nesehraní nebo nedohraní utkání z důvodů nezpůsobilého terénu a 

dohody družstev na náhradním termínu uvést do zápisu o utkání, zda se může či nemůže utkání v náhradním 

termínu účastnit. Rozhodčí, který uvedl, že se v náhradním termínu utkání zúčastní, je na takové utkání 

delegován a je povinen si sám u KR PFS ověřit, zda náhradní termín byl schválen STK PFS. 

 

8) Pokud rozhodčí chce řídit přátelské nebo turnajové utkání, k němuž nebyl řídícím orgánem 

delegován, je povinen neprodleně požádat člena obsazovacího úseku KR o potvrzení delegace. Nesplnění 

této povinnosti bude považováno za neoprávněnou delegaci. 

9) V případě pochybení, nebo neplnění povinnosti rozhodčího, se postupuje dle Řádu rozhodčích a 

delegátů FAČR v platném znění. 

 

10) Pokud delegovaní rozhodčí přijedou na utkání motorovým vozidlem a chtějí využít určení 

parkovacího místa od pořadatele utkání podle (ust. § 45 písm. l) SŘ, musí to oznámit při příjezdu 



 

prostřednictvím hlavního pořadatele organizátorovi utkání, který pak toto místo určí. Tomuto místu je pak ze 

strany organizátora utkání věnována zvýšená pozornost. Takovéto parkovací místo může delegovaný 

rozhodčí požadovat nejdříve 60 minut před zahájením utkání a nejdéle po dobu 60 minut po skončení utkání. 

Po uplynutí tohoto časového limitu pořadatel utkání svoji povinnost splnil. Toto ustanovení se týká pouze 

určených parkovacích míst v areálu stadionu pořadatele utkání. 

 
Článek 20  Delegáti a dohlížecí orgány PFS. 

1) V rámci Pražského fotbalového svazu je řízení delegátů v kompetenci Komise rozhodčích PFS (dále 

jen KR PFS), která řídí delegáty, sestavuje nominační listinu delegátů, deleguje delegáty k utkáním, 

organizuje školení a semináře a provádí případná opatření vůči delegátům. 

 

2) KR PFS vydává pro soutěžní ročník Zásady činnosti komise rozhodčích PFS, který upřesňuje práci 

KR PFS během soutěžního ročníku vč. postihu delegátů v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR. 

Delegáti jsou povinni se těmito zásadami řídit. 

 

3) Delegáty deleguje k utkání KR PFS prostřednictvím informačního systému FAČR, případně skrze 

úřední zprávy KR PFS, delegačním lístkem, emailem, SMS nebo telefonicky. Vždy platí poslední delegace. 

 

4) KR PFS má právo pro potřeby řízení delegátů vydávat a rušit opatření - Metodické pokyny. Návrh 

takových opatření pak předává k projednání VV PFS. Opatření, které vzal VV PFS na vědomí nebo se jimi 

nezabýval, nabývají účinnosti zveřejněním na oficiálním portálu FAČR - úřední desce PFS nebo v úředních 

zprávách KR PFS. 

 

5) Delegát je povinen dostavit se k utkání podle delegace nejpozději 60 minut před úředně stanoveným 

začátkem utkání. 

 

6) Delegát je dále povinen v případě nesehraní nebo nedohraní utkání z důvodů nezpůsobilého terénu a 

dohody družstev na náhradním termínu uvést do zápisu o utkání, zda se může či nemůže utkání v náhradním 

termínu účastnit. Delegát, který uvedl, že se v náhradním termínu utkání zúčastní, je na takové utkání 

delegován a je povinen si sám u KR PFS ověřit, zda náhradní termín byl schválen STK PFS. 

 

7) Jako součást disciplinárního nebo soutěžního opatření může STK PFS a DK PFS vyslat na utkání 

dohlížecí orgán na náklady klubu. Tomuto orgánu náleží stejná odměna, jako delegátovi utkání, včetně 

příplatku na pokrytí nutných jízdních nákladů. Odměna bude klubu vyfakturována od PFS řádným dokladem 

se splatností 10 dnů. V případě, že faktura nebude klubem zaplacena v termínu, vystavuje se dalšímu 

disciplinárnímu postihu. 

 

8) Zjištěné nedostatky a závady týkající se zabezpečení hladkého průběhu utkání projedná delegát s 

hlavním pořadatelem organizátora utkání a výsledek projednání uvede ve své zprávě. 

 

9) V případě pochybení, nebo neplnění povinnosti delegáta, se postupuje dle Řádu rozhodčích a delegátů 

FAČR v platném znění. 

 

10) Pokud delegovaní delegáti přijedou na utkání motorovým vozidlem a chtějí využít určení parkovacího 

místa od pořadatele utkání podle (ust. § 45 písm. l) SŘ, musí to oznámit při příjezdu prostřednictvím 

hlavního pořadatele organizátorovi utkání, který pak toto místo určí. Tomuto místu je pak ze strany 

organizátora utkání věnována zvýšená pozornost. Takovéto parkovací místo může delegovaný rozhodčí 

požadovat nejdříve 60 minut před zahájením utkání a nejdéle po dobu 60 minut po skončení utkání. Po 

uplynutí tohoto časového limitu pořadatel utkání svoji povinnost splnil. Toto ustanovení se týká pouze 

určených parkovacích míst v areálu stadionu pořadatele utkání. 



 

III. POHÁRY 

Článek 21  Řízení pohárových soutěží 

1) Výkonný výbor PFS (dále jen „VV“) deleguje své pravomoci organizovat a řídit pohárové soutěže 

na STK. 

 

2) Není-li v této kapitole uvedeno jinak, použijí se přiměřeně na pohárová utkání ustanovení II. kapitoly 

tohoto RS.  

 

3) Pohárové soutěže PFS jsou:  

Pohár mužů PFS se nazývá Teskahor pohár mužů, 

Pohár dorostu PFS, 

Pohár žáků PFS. 

 

4) Za přihlášení do poháru PFS v jakékoliv kategorii se nehradí startovné. 

 

5) Kluby, které se přihlásily do poháru PFS a startují v něm, mají povinnost nahlásit STK konec trestu 

potrestaného hráče ihned po ukončení příslušného utkání elektronickou poštou na adresu 

vitovsky@fotbalpraha.cz a sebkova@fotbalpraha.cz. 

 
Článek 22  Systém pohárových soutěží 

1) Pohár PFS se hraje ve všech kategoriích vylučovacím způsobem jednokolově. V dalších kolech 

se postupuje dle postupového klíče. 

 

2) O vítězi rozhoduje jednokolové finále. 

 

3)        Skončí-li utkání v normální hrací době hry nerozhodným výsledkem, rozhodne se o vítězi na základě 

kopů ze značky pokutových kopů (postup uveden v Pravidlech fotbalu, Pravidle 10 – Určení výsledku 

utkání). 

  
Článek 23  Účast v poháru 

1) Poháru PFS se účastní A družstva hrající soutěžní třídy Přebor mužů, Přebor dorostu a Přebor starších 

žáků (M-P,  D-P a SŽ-P) povinně, ostatní A družstva dobrovolně na základě přihlášky. 

 
Článek 24  Termíny utkání 

1) Termíny poháru jsou uvedeny v termínové listině. Pokud nejsou uvedeny, pak budou dodatečně 

zveřejněny na oficiálním portálu PFS – www.fotbalpraha.cz. 

 
Článek 25  Pořadatel a místo utkání 

1) Pořadatelem utkání je družstvo uvedeno na prvním místě v rozlosování. 

 

2) Počet pořadatelů, včetně hlavního pořadatele, se řídí domácím družstvem (viz čl. 9 odst. 1) tohoto   

RS). 

 
Článek 26  Finále 

1) Finálová utkání se hrají jednokolově na hřišti, které určí STK zpravidla na základě provedeného 

konkursu.  
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2) V kategorii Teskahor pohár PFS mužů, v kategorii dorostu a starších žáků se v případě nerozhodného 

výsledku v normální hrací době hry neprodlužuje. O vítězi rozhodnou kopy z pokutové značky (postup 

uveden v Pravidlech fotbalu, Pravidle 10 – Určení výsledku utkání). 

 
Článek 27  Vítěz a ceny 

1) Vítěz v kategorii Teskahor pohár PFS muži postupuje do MOL Cupu. Podmínkou účasti je podání 

přihlášky do soutěže řídícímu orgánu v daném termínu. Tuto přihlášku má možnost za vítězné družstvo podat 

klub, a to na Sekretariát ŘKČ, Atletická 2474/9, 169 17, Praha 6. 

 

2) V kategorii dorostu končí poháry na úrovni PFS.  

 

3) Vítěz v kategorii žáků postupuje do turnaje o pohár Předsedy FAČR, pokud je tento závěrečný turnaj 

vyhlášen a organizován. Předpokládaný termín  polovina června.  

 

4) Vítěz v kategorii Teskahor pohár PFS muži obdrží putovní pohár, pohár pro vítěze a poukázku 

na práce od firmy Teskahor, spol. s.r.o. Nepravidelná 288/11, Praha 10 ve výši 34.001,- Kč včetně DPH. Tato 

poukázka zahrnuje tento rozsah prací: dvojitý řez s kombinovaným osetím a hnojením, rozteč řádků 6,25 cm. 

Poražený finalista v kategorii mužů obdrží poukázku na práce od firmy Teskahor, spol. s.r.o. Nepravidelná 

288/11, Praha 10 ve výši 34.001,- Kč včetně DPH. Tato poukázka zahrnuje tento rozsah prací: jednoduchý 

řez s kombinovaným osetím a hnojením, rozteč řádků 6,25 cm. Po obdržení poukázky na práce od firmy 

Teskahor, spol. s.r.o. si jednotliví finalisté osobně domluví postup plnění se zástupci firmy. 

 

5) Vítěz v kategorii dorostu a žáků obdrží mimořádnou dotaci ve výši: dorost 7000,- Kč, žáci 7000,- Kč, 

a dále putovní pohár a pohár za vítězství. Poražený finalista obdrží mimořádnou dotaci ve výši: dorost 4000,-

Kč a pohár, žáci 4000,- Kč a pohár. 

 

6) Mimořádné dotace budou zaslány na účet klubu.  

 

7) Vítězné družstvo ve všech kategoriích musí Putovní pohár vrátit na sekretariát PFS nejpozději 

do 30. 4. následujícího roku. 

 
IV. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 

Článek 28  Mistrovské soutěže 

1) Mistrovská a pohárová utkání hrají družstva na vlastní náklady (včetně utkání opakovaných, 

nařízených řídicím orgánem). 

 

2) Je-li vyhlášen kontumační výsledek utkání v neprospěch hostujícího družstva z důvodu nesehrání 

utkání, může pořadatel utkání požadovat od klubu hostujícího družstva úhradu výdajů spojených s utkáním, 

které nebylo sehráno až do výše paušálního poplatku podle tohoto RS.  

 

3) Paušální poplatek mezi kluby při utkání, které nebylo sehráno z viny hostujícího družstva, činí 2.000,- 

Kč.  

 

4) Pokud uplatňuje pořadatel úhradu podle čl. 28 odst. 2) tohoto RS, zašle klubu hostujícího družstva 

doporučenou poštou složenku pro vyrovnání paušálního poplatku. Částka je splatná do 5 dnů po doručení 

složenky. V případě, že klub požadovanou částku v uvedené lhůtě neuhradí, může se pořadatel obrátit na DK 

PFS se žádostí na vymáhání dlužné částky. 

 

5) Způsob případného následného vyrovnání mezi kluby při vyplacení úhrady příspěvku na pokrytí 

nutných jízdních nákladů v paušální výši 200,-Kč cestovného rozhodčím a delegátovi utkání je plně v jejich 

kompetenci a řídí se dohodou mezi kluby. 

 



 

Článek 29  Vstupné a vstupenky 

1) Výši vstupného a ceny permanentních vstupenek stanoví pořadatel utkání. 

 

2) Volný vstup mají:  hráči nominovaní k utkání a doprovod družstva (maximálně 23 osob),  rozhodčí, 

asistenti rozhodčího a delegát PFS, delegovaní k utkání,  pořadatelé,  funkcionáři PFS a FAČR na základě 

platného průkazu (vydává registrační úsek FAČR) a dohlížecí orgán na základě vyslání orgány PFS. 

 
Článek 30  Náhrady a odměny rozhodčích a delegátů při fotbalových utkáních FAČR 

1) Rozhodčím a delegátům náleží v mistrovských soutěžích PFS náhrady dle Sazebníku odměn 

rozhodčích a delegátů uvedené v příloze č. 1, Řádu rozhodčích a delegátů FAČR v platném znění. 

 

2) Rozhodčím náleží odměna za pohárová utkání v rámci PFS: 

MUŽI – Teskahor   R 525,- Kč AR 355,-Kč 

DOROST    R 300,- Kč AR 200,-Kč 

ŽÁCI    R 250,- Kč AR 150,-Kč 

 

3) Rozhodčím náleží v přátelských a turnajových utkáních PFS náhrady dle Sazebníku odměn 

rozhodčích a delegátů, uvedené v příloze č.1, Řádu rozhodčích a delegátů FAČR v platném znění.  

 

4) Delegátům PFS náleží v odměna v utkáních Poháru PFS – Teskahor ve výši 400,- Kč. 

 

5) Rozhodčí a delegáti PFS mají nárok na úhradu příspěvku na pokrytí nutných jízdních nákladů v 

paušální výši 200,-Kč. Pokud rozhodčí (nebo delegát) řídí dvě a více utkání na jednom hřišti v jeden den, 

která navíc na sebe navazují (např. hlavní utkání a předzápas), je oprávněn účtovat cestovné pouze v jednom 

z nich. To platí i v případě, že rozhodčí (nebo delegát) řídí dvě nebo více utkání různých domácích klubů na 

stejném hřišti nebo na hřištích, která jsou součástí jednoho sportovního areálu (např. předzápas mládeže 

domácího klubu X a hlavní zápas mužů domácího klubu Y). V takovém a podobných případech vyúčtuje 

rozhodčí (nebo delegát) úhradu příspěvku na pokrytí nutných jízdních nákladů v paušální výši 200,- Kč 

pouze klubu, u něhož řídí hlavní utkání (obvykle utkání mužů) nebo utkání vyšší kategorie. Způsob 

případného následného vyrovnání mezi kluby je plně v jejich kompetenci. Při nerespektování tohoto pokynu 

ze strany rozhodčího nebo delegáta, bude každý takový případ považován za disciplinární provinění se všemi 

z toho plynoucími důsledky. Kromě toho bude rozhodčí (nebo delegát) povinen takto neoprávněně přijaté 

cestovné vrátit. 

 

6) Delegáti, rozhodčí, asistenti rozhodčího a dohlížecí orgán, delegovaní PFS na soutěžní utkání hraná 

mimo území Prahy, si při použití vlastního motorového vozidla mohou účtovat za každý ujetý kilometr z 

místa bydliště do místa konání a zpět nejkratším směrem částku ve výši 5,- Kč.  

 

7) V případě, že se utkání neuskuteční, nelze rozhodčím vyplatit odměny dle Sazebníku. Rovněž 

delegátovi PFS nenáleží odměna dle Sazebníku. Úhrada příspěvku na pokrytí nutných jízdních nákladů 

rozhodčím a delegátovi PFS v tomto případě náleží. 

 

8) Poštovné rozhodčím ani delegátům PFS nepřísluší. 

 
V. POPLATKY A POKUTY 

Článek 31 Výše poplatků 

1)        Výše poplatků za disciplinárního řízení a odvolání jsou stanoveny v ust. § 2 Sazebníku poplatků, 

který je přílohou č. 1 Disciplinárního řádu FAČR v platném znění, 

 

2) Výše poplatků za řízení ve věcech soutěžních a odvolání jsou stanoveny v ust. § 2 Sazebníku 

poplatků, který je přílohou č. 1 Procesního řádu FAČR v platném znění. 



 

 

Článek 32  Manipulační poplatek za změnu termínu utkání  

MUŽI      300,- Kč 

DOROST      300,- Kč 

ŽACI včetně přípravek a mini fotbal  300,- Kč  

 

POSLEDNÍ TERMÍN PRO DOHODU O ZMĚNĚ UTKÁNÍ JE DO ÚTERÝ DO 16:00 HODIN PŘED 

NADCHÁZEJÍCÍM SOUTĚŽNÍM KOLEM. PŘI UTKÁNÍCH HRANÝCH V TÝDNU MUSÍ BÝT 

ZMĚNA O TERMÍNU UTKÁNÍ ZADÁNA DO IS FAČR NEJPOZDĚJI DVA DNY PŘEDE DNEM 

KONÁNÍ UTKÁNÍ.POPLATEK ZA UTKÁNÍ VE VŠECH KATEGORIÍCH ČINÍ 1.000,- KČ. 

 
Článek 33  Pořádková pokuta za zavinění nesehrání utkání 

MUŽI 

M – P      20.000,- Kč 

M – I.A,I.B třída    15.000,- Kč 

Ostatní soutěže    6.000,- Kč 

DOROST 
D – P      10.000,- Kč 

Ostatní soutěže    6.000,- Kč 

ŽÁCI 
SŽ – P      6.000,-Kč 

Ostatní soutěže    4.000,- Kč             

Soutěže přípravek    4.000,- Kč  

Pohár PFS všechny kategorie   4.000,- Kč   

 
Článek 34  Pořádková pokuta za vyloučení nebo vystoupení ze soutěže 

1) Žádost o vystoupení ze soutěže musí být podána nejpozději do zasedání STK, které předchází utkání, 

které nebude sehráno. 

 

2) V případě vystoupení, případně vyloučení družstva po rozlosování soutěže ještě před jejím zahájení 

nebo v rozehrané soutěži je klub povinen uhradit pořádkovou pokutu ve výši: 

M – P      50.000,- Kč 

M  I. A třída,  I.B třída, D – P   40.000,- Kč  

ostatní soutěže mužů    30.000,- Kč  

ostatní soutěže    20.000,- Kč 

SŽ – P  MŽ – P    20.000,- Kč  

ostatní soutěže žáků a přípravky  15.000,- Kč 

 
Článek 35 Seznam soutěží řízených STK PFS.  

Seznam soutěží včetně počtu účastníků v jednotlivých soutěžích je uveřejněn v  Informační systému FAČR 

 

VI. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE (disciplinární řád FAČR v platném znění, zejména ust. § 87 a §91) 

Článek 36  Účastníci řízení a jejich práva (§ 87 DŘ) 

1) Účastníkem řízení je vždy podezřelý a dále ten, o jehož právech a povinnostech se v disciplinárním 

řízení rozhoduje, nebo ten, do jehož právního postavení má být rozhodnutím přímo zasaženo. 

 



 

2) Podezřelý má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu vytýkají, a k důkazům o nich, není 

však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat 

žádosti a opravné prostředky. Má též právo zvolit si zástupce.  

 

3) Účastník řízení má právo seznámit se s podklady, na základě nichž disciplinární orgán rozhoduje; toto 

právo může disciplinární orgán ze závažných důvodů odepřít.  

 

4) Zákonný zástupce podezřelého, který není plně svéprávný, je oprávněn tohoto podezřelého 

zastupovat, zejména zvolit mu zástupce, činit za podezřelého návrhy, podávat za něho žádosti a opravné 

prostředky. Je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit podezřelý. 

 

5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně též pro opatrovníka podezřelého. 

 

Článek 37  Postup řízení, účast na zasedání disciplinárního orgánu (§ 91 DŘ) 

1) Po zahájení řízení disciplinární orgán nevyčkává dalších návrhů a postupuje tak, aby řízení bez 

průtahů směřovalo k rozhodnutí věci a k jeho výkonu. 

 

2) Účastník je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání disciplinárního 

orgánu nebo může své vyjádření učinit i písemně. Byla-li podezřelému předběžně zakázána činnost dle 

ustanovení § 93 disciplinárního řádu má se za to, že disciplinární přečin bude projednán na nejbližším 

zasedání disciplinárního orgánu.  

 

3) Účastník je povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně 

disciplinárním orgánem na toto zasedání předvolán. V případě, že se zasedání chce zúčastnit je povinen toto 

oznámit písemnou formou na e-mail: sebkova@fotbalpraha.cz nejpozději do 12:00 hodin v den zasedání DK 

 

4) Nedostaví-li se účastník bez řádné a důvodné omluvy na zasedání disciplinárního orgánu, může být 

věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti.  

 

5) 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 38  Seznámení se s podklady, zasedání DK PFS 

1) DK PFS zasedá, pokud nebude v jednotlivém případě zveřejněno odlišně, každý pracovní středu od 

16:15 hodin v sídle PFS. 

 

2) Účastníci řízení před disciplinární komisí mají právo seznámit se s podklady, na základě nichž 

disciplinární orgán rozhoduje. Seznámení je možné po předchozím objednání se u sekretáře disciplinární 

komise každý pracovní čtvrtek mezi 15:45 –16:15 hodin v sídle PFS. 

 
VII. PŘESTUPY A REGISTRACE 

Článek 39  Přestupní řád FAČR. 

Přestupy se řídí přestupním řádem FAČR v platném znění. 

 

mailto:sebkova@fotbalpraha.cz


 

VIII. SDRUŽENÝ START –  § 9, PŘÍLOHA Č. 2 SŘ 

Článek 41  Sdružený start družstev 

1) Sdružený start hráčů lze uskutečnit za podmínek dle Přílohy č. 2 SŘ. 

 

2) Termín podání pro soutěžní ročník 2023/2024 dle Přílohy č. 2 SŘ. 

 
IX. ORGANIZACE NEMISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ  

Článek 42  Hlášení utkání mimo mistrovské soutěže 

1) Pořadatel přátelského utkání nahlásí termín konání KR k obsazení nejpozději do úterý do 16:00 hodin 

před konáním utkání písemně, popřípadě telefonicky. 

 

2) Účast na přípravných, turnajových a ostatních utkání hraných mimo mistrovské soutěže nesmí narušit 

regulérnost mistrovských soutěží. 

  
Článek 42  Pořádání turnajů 

1) Pořadatel turnaje je povinen předložit STK nejpozději 21 dnů před prvním utkáním turnaje propozice 

turnaje. Propozice předloží ve třech vyhotoveních. 

 

2) Propozice turnaje musí být v souladu s platnými fotbalovými normami, zejména SŘ, RS a Pravidly 

fotbalu v platném znění. 

 

3) Jsou-li propozice v souladu s platnými fotbalovými normami, STK je schválí a po potvrzení je vrátí 

pořadateli turnaje nejpozději do 7 dnů od jejich obdržení. Pořadatel turnaje po schválení propozic turnaje, 

odevzdá rozpis utkání KR, která zajistí obsazení utkání rozhodčími. 

 

4) Pokud propozice nejsou v souladu s platnými fotbalovými normami, vrátí je STK do 7 dnů pořadateli 

turnaje k odstranění nedostatků. Současně stanoví lhůtu pro nové předložení propozic. 

 

5) Uspořádání turnaje bez schválení STK bude mít za následek zahájení disciplinárního řízení vůči klubu 

 pořadateli turnaje. 

 

6) Před zahájením turnaje je pořádající klub povinen, vždy bez vyzvání, předložit schválené propozice 

turnaje k nahlédnutí delegovaným rozhodčím. 

 
X. HŘIŠTĚ 

Článek 43  Hrací plocha 

1) Utkání všech soutěží se hrají na hřištích, která jsou schválena řídícím orgánem soutěže dle SŘ, RS a 

(pravidla 1 Pravidel fotbalu v platném znění). 

 

2) Soutěžní utkání Pražská teplárenská Přeboru mužů se hrají pouze na hřištích s travnatou hrací plochou 

kromě soutěžních utkání hraných v době od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku. V případě, že má klub v 

areálu stadionu více hracích ploch a rozhodčí utkání neuzná travnatou hrací plochu za způsobilou pro utkání, 

lze hrát na vedlejší hrací ploše. Toto ustanovení se netýká klubů, které mají v areálu k dispozici pouze hřiště 

s povrchem UMT. Všechna hřiště však musí splňovat náležitosti uvedené v odst. 1) tohoto článku. 

 

3) Paušální náhrady za kontrolu hracích ploch činí: kolaudace nové hrací plochy 2.500,- Kč; kontrola 

z podnětu STK, R nebo DFA 1.000,- Kč; rekolaudace z podnětu klubu 700,- Kč. 

 

 



 

XI. TISKOPISY 

Článek 44  Tiskopisy 

1) Pro potřeby klubů, rozhodčích a delegátů, jsou veškeré tiskopisy volně přístupné ke stažení na 

www.fotbalpraha.cz.  

 
XII. WEBOVÁ STRÁNKA PFS, NEBO ÚŘEDNÍ DESKA -ÚŘEDNÍ ZPRÁVY A VŠEOBECNÉ 
POVINNOSTI KLUBU 

Článek 45  Způsob zveřejňování úředních zpráv 

1) Oficiální internetová stránka PFS je dostupná na adrese www.fotbalpraha.cz. Oficiální internetová 

stránka FAČR je dostupná na adrese www.fotbal.cz. 

 

2) Pro uveřejnění veškerých závazných úředních zpráv orgánů PFS (včetně všech závazných úředních 

zpráv a rozhodnutí uveřejňovaných řídícím orgánem soutěží a odbornými komisemi PFS) je určena sekce 

„Úřední zprávy“ vytvořená na internetové adrese PFS (http://www.fotbalpraha.cz/uredni-info/uredni-zpravy), 

nebo na Úřední desce PFS elektronického informačního systému FAČR. 

 

3) Pro uveřejnění veškerých závazných úředních zpráv orgánů FAČR (včetně všech závazných úředních 

zpráv a rozhodnutí uveřejňovaných řídícím orgánem soutěží a odbornými komisemi FAČR) je určena sekce 

„Úřední zprávy“ vytvořená na internetové adrese FAČR (http://www.fotbal.cz/uredni-info/uredni-zpravy), 

nebo na Úřední desce FAČR elektronického informačního systému FAČR. 

 

Článek 46  Všeobecné povinnosti klubů 

 

1) Kluby hrající soutěže PFS nebo FAČR jsou povinny průběžně udržovat aktuální informace uveden na 

kartách klubů a průběžně je aktualizovat zejména v oblasti administrace klubu (jméno a příjmení kontaktní 

osoby, funkce kontaktní osoby mailové adresy, telefonu, názvu stadionu včetně jeho adresy a PSČ) dále pak 

v oblasti základních informací o klubu (Logo, IČ, jméno předsedy, bankovní účet, sídlo včetně ulice Městské 

části a PSČ, roku založení a krátké všeobecné informace o klubu). 

 

2) Neplnění povinností uvedených v odst. 1) tohoto ustanovení může STK postihnout pořádkovou 

pokutou. 

 
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Tento RS je nedílnou součástí platného Souboru předpisů FAČR a nabývá účinnosti dne: 31.07.2022 

 

 

 

 František Vitovský Ing. Dušan Svoboda 

 předseda STK předseda PFS 
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