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ÚVOD
ČLÁNEK 1 – ROZSAH POUŽITÍ A CÍLE
1.

Fotbalová asociace České republiky (dále „FAČR“) je spolkem, který kromě jiného pečuje o komplexní rozvoj a propagaci
fotbalu v České republice a vytváří pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky, podporuje profesionální
a zejména amatérský fotbal se zvláštním zaměřením na rozvoj fotbalu mládeže.

2.

V rámci účelů podle odstavce 1 FAČR v rámci své hlavní činnosti též mimo jiné pečuje o sportovní výchovu mládeže a
připravuje talentované mladé fotbalisty pro dosažení nejvyšší výkonnosti.

3.

K realizaci cíle podle odstavce 2 provádí FAČR na základě těchto pravidel kategorizaci těch svých členských klubů, které mají
pro výchovu talentované mládeže dobré předpoklady a navazuje s nimi úzkou spolupráci v rámci projektů na podporu
talentované mládeže, které pro jejich podporu zavádí.

4.

Cílem projektů na podporu talentované mládeže je mimo jiné:
a) podpora sportovní přípravy a výchovy talentované mládeže.
b) rozvoj sportovní a související infrastruktury členských klubů podle odstavce 3.
c) podpora trvalého zlepšování standardů, kvalitního řízení a organizace členských klubů podle odstavce 3 vedoucí k
maximalizaci kvality péče o talentovanou mládež.

5.

Tato pravidla upravují práva a povinnosti související s licencemi (kapitola 1):
a) Klubové akademie (KA).
b) Sportovního centra mládeže (SCM).
c) Sportovního střediska mládeže (SpSM).
d) Regionální fotbalové akademie (RFA).

6.

Tato pravidla dále upravují práva a povinnosti související s licencemi (kapitola 2):
a) Sportovního střediska mládeže krajského fotbalového svazu (SpSM KFS).
b) Sportovního střediska mládeže okresního fotbalového svazu (SpSM OFS A1, A2).
c) Sportovního střediska mládeže okresního fotbalového svazu (SpSM OFS B1, B2).

7.

Tato pravidla rovněž upravují práva a povinnosti dalších projektů, které jsou FAČR organizovány (kapitola 3).
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ČLÁNEK 2 – VÝKLAD VYBRANÝCH POJMŮ
1.

Pro účely tohoto řádu se v souladu se Stanovami FAČR následujícími pojmy rozumí:
Amatérský hráč

Hráč, který není profesionálním hráčem.

Hráč

Fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami zaregistrována jako člen FAČR se zvláštními
právy a povinnostmi hráče.

Komise mládeže

Komise jmenovaná Výkonným výborem FAČR, v souladu se Stanovami FAČR.

Manažer

Licenční manažer UEFA/FAČR.

Portál

Internetový portál FAČR, který tvoří součást elektronického informačního systému, a jehož
prostřednictvím FAČR komunikuje se svými pobočnými spolky, jakož i se svými členy, na
němž v souladu se Stanovami FAČR a dalšími předpisy FAČR uveřejňují zejména důležité
informace, které se týkají FAČR, jejích pobočných spolků a jejich členů.

Profesionální hráč

Hráč, který má s členským klubem, v němž jako hráč působí, uzavřenou účinnou a FAČR
evidovanou profesionální smlouvu, na základě, které mu v souvislosti s jeho působením jako
hráče v tomto členském klubu přísluší odměna převyšující jeho účelně vynaložené náklady na
toto působení.

Přidružený klub

Členský klub, kterému Výkonný výbor FAČR v souladu s § 63 Soutěžního řádu udělil status
přidruženého mládežnického klubu členského klubu, který je obchodní korporací.

Stanovy FAČR

Základní vnitřní předpis FAČR schválený její Valnou hromadou, včetně případných změn a
doplňků.

Systém SAFE

IT systém vyvinutý FAČR jako prostředek elektronické komunikace mezi FAČR a kluby,
sloužící zejména pro účely doručování rozhodnutí a dalších podání, a dále pro účely
shromažďování informací od žadatelů o licenci/držitelů licencí týkající se jejich klubů, v rámci
implementace, posouzení a prosazení pravidel.
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KAPITOLA 1
PROJEKTY NA PODPORU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE KA, SCM A SpSM S LICENČNÍM ŘÍZENÍM
OBECNÁ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 3 – OBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Licenční systém FAČR rozděluje licence do dvou úrovní:
I.

Licence udělované FAČR s návazností na členský klub má tři stupně:
a) licence KLUBOVÁ AKADEMIE – osvědčení potvrzující splnění všech požadavků stanovených těmito pravidly a
zároveň všech licenčních kritérií označených KA.
b) Licence SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE – osvědčení potvrzující splnění všech požadavků stanovených těmito
pravidly a zároveň všech licenčních kritérií označených SCM.
c) Licence SPORTOVNÍ STŘEDISKO MLÁDEŽE – osvědčení potvrzující splnění všech požadavků stanovených těmito
pravidly a zároveň všech licenčních kritérií označených SpSM.

II.
a)

Licence udělované FAČR bez návazností na členský klub:
Licence REGIONÁLNÍ FOTBALOVÁ AKADEMIE – Osvědčení potvrzující splnění všech požadavků stanovených
Pravidly pro programy na podporu talentované mládeže a zároveň všech licenčních kritérií označených RFA.

2.

Licence dle odstavce 1 se udělují na neurčito, a to s tím, že pro každý soutěžní ročník následující po soutěžním ročníku, ve
kterém byla licence udělena, musí držitel licence projít znovu vypsaným licenčním řízením a prokázat, že splňuje jednotlivá
kritéria pro příslušnou licenci.

3.

V závislosti na typu licence je mezi FAČR a členským klubem uzavřena pro období kalendářního roku smlouva o spolupráci
při rozvoji fotbalu obsahující výši finančních prostředků, která je pro daný typ licence v kalendářním roce určena. To neplatí
pro licenci RFA.

4.

Výkonný výbor rozhoduje o:
a) udělení licence členskému klubu, jakož i o jejím odebrání, a to na základě podkladů předložených Manažerem.
b) počtu udělovaných licencí.
c) výši finančních prostředků určených pro jednotlivé kalendářní roky a typy licencí.

5.

Výkonný výbor FAČR může licenci odebrat v případě, že:
a) některá podmínka pro vydání licence již není s/plněna;
b) držitel licence porušuje některou svou povinnost vyplývající z těchto pravidel;
c) držitel licence je v likvidaci;
d) vůči majetku držitele licence probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
e) je držitel licence v prodlení s úhradou splatných závazků vůči FAČR, po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

6.

Manažer v rámci licenčního řízení zejména:
a) zajišťuje průběh licenčního řízení;
b) zajišťuje monitorování držitelů licence;
c) předkládá Výkonnému výboru FAČR návrhy na udělení a odejmutí licence;
d) navrhuje Výkonnému výboru FAČR opatření vztahující se k těmto Pravidlům a licencím, které upravují;
e) dohlíží nad dodržováním předpisů FAČR vztahujících se k těmto Pravidlům;
f) navrhuje Výkonnému výboru uložení pořádkové pokuty za porušení povinností vyplývajících z těchto pravidel, a to
až do výše 500.000, -Kč.

7.

Žadatel o licenci je povinen poskytnout FAČR veškeré nezbytné informace, jakož i bez prodlení informovat manažera o
jakékoliv změně.

8.

FAČR zaručuje žadatelům přísné a úplné utajení informací poskytnutých během licenčních řízení.

9.

FAČR garantuje během celého procesu licencí rovné zacházení se všemi žadateli/držiteli licence.

10.

Z pohledu udělení jednotlivých licencí FAČR zohledňuje regionální princip, který zajistí rozvoj a podporu mládežnického
fotbalu v rámci celé České republiky.

11.

Klubová akademie může být v kraji pouze jedna.
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12.

SCM nebo SpSM mohou být v kraji pouze 4. Do této kvóty se započítává také KA, existuje-li v daném kraji.

13.

Ustanovení odstavců 10 až 13 se nepoužijí pro území Hlavního města Praha.

14.

V případě sestupu týmu dospělých do 3. nejvyšší soutěže může klub obdržet ochrannou lhůtu pro udržení licence KA nebo
SCM nebo SpSM s tím, že platnost bude na následující soutěžní ročník.

ŽADATEL O LICENCI
ČLÁNEK 4 – ŽADATEL
1.

Žadatelem o licenci může být pouze takový členský klub, který má právní formu spolku.

2.

Členský klub může o licenci žádat s podporou členského klubu, ke kterému je žádající členský klub v postavení přidruženého
mládežnického klubu podle Soutěžního řádu.

3.

Tam, kde to pravidla vyžadují, aby se členský klub účastnil svým družstvem určité věkové kategorie soutěže organizované
FAČR nebo jejími pobočnými spolky, je členskému klubu uznáno družstvo jen v případě, že členský klub má registrované
hráče dané věkové kategorie v minimálním počtu, který vyžadují tato pravidla, a takoví hráči jsou registrováni:
a) v členském klubu podle odstavce 1, nebo
b) v členském klubu, ke kterému je členský klub podle odstavce 1 v postavení přidruženého mládežnického klubu podle
Soutěžního řádu, jsou-li takoví hráči profesionální hráči.

4.

V souhrnu všech družstev je členský klub vždy povinen mít minimální garantovaný počet hráčů registrovaných v Členském
klubu podle odstavce 1. Minimální garantovaný počet hráčů stanoví příslušné přílohy těchto pravidel.

5.

Žadatelem o licenci Sportovního střediska mládeže (SpSM) může být pouze členský klub, který má:
a) smlouvu o spolupráci s minimálně jednou Základní školou ve svém regionu;
b) zajištěn sportovně výchovný proces pro věkové kategorie U7 a U8;
c) zabezpečenu účast v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky pro věkové
kategorie U9 – U19;
d) „A“ týmy dorosteneckých družstev nejníže ve třetí nejvyšší soutěži organizované FAČR, případné „B“ týmy
dorosteneckých družstev nejníže v nejvyšší soutěži organizované příslušným KFS;
e) družstvo „A“ týmu dospělých, které je účastníkem minimálně I. nebo II. ligy;
Žadatel o licenci Sportovního centra mládeže (SCM) může být pouze členský klub, který má:
a) smlouvu o spolupráci s minimálně jednou Základní školou a jednou Střední školou ve svém regionu;
b) zajištěn sportovně výchovný proces pro věkové kategorie U7 a U8;
c) zabezpečenu účast v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky pro věkové
kategorie U9 – U19;
d) „A“ týmy dorosteneckých družstev nejníže ve druhé nejvyšší soutěži organizované FAČR, případné „B“ týmy
dorosteneckých družstev nejníže ve třetí nejvyšší soutěži organizované FAČR;
e) družstvo „A“ týmu dospělých, které je účastníkem minimálně I. nebo II. ligy;

6.

7.

Žadatel o licenci Klubové akademie (KA) může být pouze členský klub, který má:
a) smlouvu o spolupráci s minimálně jednou Základní školou a jednou Střední školou ve svém regionu;
b) zajištěn sportovně výchovný proces pro věkové kategorie U7 a U8;
c) zabezpečenu účast v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky pro věkové
kategorie U9 – U19;
d) „A“ týmy dorosteneckých družstev nejníže ve druhé nejvyšší soutěži organizované FAČR, případné „B“ týmy
dorosteneckých družstev nejníže ve třetí nejvyšší soutěži organizované FAČR;
e) družstvo „A“ týmu dospělých, které je účastníkem minimálně I. nebo II. ligy;
f) smlouvu o spolupráci s FAČR a Nadačním fondem regionální fotbalové akademie.
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LICENČNÍ ŘÍZENÍ
ČLÁNEK 5 – PRŮBĚH LICENČNÍHO ŘÍZENÍ
1.

Prostředkem komunikace v rámci licenčního řízení mezi FAČR a členskými kluby je systém SAFE. Svá podání jsou členské
kluby povinny podávat prostřednictvím systému SAFE, neurčí-li Manažer v konkrétním případě jinak. V případě, že by byl
systém SAFE prokazatelně nefunkční, jsou kluby povinny příslušné dokumenty podat/vydat v listinné podobě a doručit
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně či na e-mail manažera.

2.

FAČR doručuje členským klubům písemnosti prostřednictvím systému SAFE, nevyplývá-li z těchto pravidel něco jiného.
Písemnost doručovaná prostřednictvím systému SAFE se považuje za doručenou okamžikem vložení do systému SAFE.

3.

Není-li doručení podle odstavce 2 možné nebo stanoví-li tak tato pravidla, doručuje FAČR písemnost prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb s tím, že se doručuje na adresu, která je FAČR známa na základě její evidence. Odmítne-li
adresát převzít doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo přijetí odepřeno.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

4.

Harmonogram licenčního řízení:
a) Zkompletování veškeré dokumentace nezbytné k licenčnímu řízení, pro nový ročník:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: 1. 12. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
b) Distribuce dokumentace nezbytné k licenčnímu řízení členským klubům prostřednictvím systému SAFE:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: 1. 12. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
c) Odeslání žádosti k licenčnímu řízení prostřednictvím systému SAFE:
Odpovědný: Žadatel o licenci
Lhůta: do 28. 2. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
d) Zaznamenání přijetí dokumentace prostřednictvím systému SAFE:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 28. 2. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
e) Kontrola úplnosti předložených žádostí o licenční řízení:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 15. 3. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
f) Vyhodnocení předložených žádostí (Žadatel o licenci může být vyzván k dodatečnému doplnění údajů):
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 22. 3. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
g) Vypracování zprávy pro Výkonný výbor FAČR, která musí obsahovat minimálně stanovisko o splnění/nesplnění
kritérií, typ licence a doporučení udělit/neudělit licenci:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 30. 3. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
h) Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o udělení/neudělení a typu licence žadateli. Rozhodnutí může být doplněno o
podmínky stanovené žadateli o licenci.
Odpovědný: Manažer
i) Vyhotovení rozhodnutí, jeho zaznamenání v systému SAFE a doručení žadateli o licenci:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 5 pracovních dní po rozhodnutí Výkonného výboru
j)

Příprava protokolu licence Klubové akademie, Sportovního centra mládeže, Sportovního střediska mládeže,
Regionální fotbalové akademie.
Odpovědný: Manažer
Lhůta: 20. 6. příslušného roku
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ČLÁNEK 6 – KONTROLA PLNĚNÍ PODMÍNEK DRŽITELŮ LICENCE
1.

Harmonogram licenčního řízení:
a) Zkompletování veškeré dokumentace nezbytné k licenčnímu řízení, pro nový ročník:
Odpovědný: Manažer
b) Distribuce dokumentace nezbytné ke kontrole plnění podmínek členským klubům prostřednictvím systému SAFE:
Odpovědný: Manažer
c) Kontrola plnění podmínek licence:
Odpovědný: Žadatel o licenci
d) Předložení zpracované dokumentace pro kontrolu plnění podmínek licencí, včetně nezbytných příloh:
Odpovědný: držitel licence
e) Kontrola úplnosti předložené dokumentace (Je-li neúplná, jsou s členským klubem projednány nedostatky a je
stanovena závazná lhůta pro jejich doplnění):
Odpovědný: Manažer
f) Vyhodnocení předložené dokumentace (Klub může být vyzván k dodatečnému doplnění údajů):
Odpovědný: Manažer
g) Vypracování zprávy o vyhodnocení dokumentace předložené členským klubem:
Odpovědný: Manažer
h) Vypracování zprávy pro Výkonný výbor FAČR, která musí obsahovat minimálně identifikaci porušení podmínek a
doporučení:
Odpovědný: Manažer
i)

Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o ponechání, změně typu nebo odejmutí licence, případně ponechání nebo
změně podmínek udělené licence členskému klubu:
Odpovědný: Výkonný výbor
j) Vyhotovení rozhodnutí, jeho zaznamenání v systému SAFE a doručení držiteli licence:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 2 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí, nestanoví-li Manažer jinak.
k) V průběhu platnosti licence je FAČR oprávněna provádět kontrolní činnost v klubech, které žádají o licenci, případně
se již staly jejími držiteli. Kluby jsou povinny poskytnout kontrolnímu týmu veškeré podklady a možnosti k plnému
vykonání kontrolní činnosti. Právo vykonávat kontroly KA, SCM nebo SpSM mají následující osoby.
Odpovědný: Manažer, další zaměstnanci FAČR pověření ředitelem Grassroots oddělení nebo ředitelem Oddělení elitní
mládeže
Lhůta: kdykoli v průběhu platnosti licence.

KRITÉRIA SPORT
ČLÁNEK 7 – PROGRAM ROZVOJE MLÁDEŽE

KA, SCM, SpSM, RFA

1.

Žadatel o licenci musí mít písemný program rozvoje mládeže schválený FAČR. FAČR ověřuje plnění schváleného programu
rozvoje mládeže a vyhodnocuje jeho kvalitu.

2.

Program musí zahrnovat alespoň následující oblasti:
a) cíle a filozofii rozvoje mládeže;
b) organizaci mládežnického fotbalu (organizační strukturu, popis případné spolupráce s orgány státní správy a
samosprávy, mládežnické týmy atd.);
c) personál (technický, zdravotnický, administrativní atd.) a minimální požadavky na něj kladené;
d) infrastrukturu, která je mládežnickému fotbalu k dispozici (tréninková a zápasová zařízení, ostatní);
e) finanční zdroje (rozpočet, hráčů nebo místní samosprávy atd.);
f) fotbalový vzdělávací program pro různé věkové skupiny (hráčské schopnosti a dovednosti, technické, taktické a
fyzické), vzdělávací program pro další rozvoj trenérů a členů realizačních tymů;
g) vzdělávací program o Pravidlech fotbalu, vzdělávací program o dopingu, morálních zásadách a boji proti rasismu;
h) zdravotnické zabezpečení mládežnických hráčů;
i) kontrolní postup sloužící k vyhodnocování výsledků a dosažení stanovených cílů;
j) platnost programu (nejméně tři roky, nejvíce sedm let).
6

3.

Žadatel o licenci musí dále zajistit, aby:
a) každý mládežnický hráč, zapojený do jeho programu rozvoje mládeže, měl možnost účastnit se povinné školní
docházky v souladu s vnitrostátními právními předpisy; a
b) žádnému mládežnickému hráči zapojenému do jeho programu rozvoje mládeže nebylo bráněno v jeho dalším
nefotbalovém vzdělávání.
ČLÁNEK 8/A – MLÁDEŽNICKÉ TÝMY

KA, SCM

1.

Žadatel o licence musí mí alespoň následující mládežnická družstva:
a) samostatná družstva U7 a U8, pro která zajistí sportovně – výchovný proces.
b) nejméně tři mládežnická družstva, a to U9 až U11 s minimálně 48 hráči ve věku U9 – U11 (doporučeno minimálně 16
hráčů v každém ročníku);
c) nejméně čtyři mládežnická družstva, a to U12 až U15 s minimálně 32 hráči věkem v kategorii mladších žáků a 32 hráči
věkem v kategorii starších žáků (doporučeno minimálně 16 hráčů v každém ročníku);
d) nejméně tři mládežnická družstva, a to U16, U17 a U19 s minimálně 48 hráči dorosteneckého věku (doporučeno
minimálně 16 hráčů v každém ročníku);
e) mládežnický tým U18, který se účastní soutěží organizovaných FAČR;

2.

Každé mládežnické družstvo, s výjimkou týmů do U8, se musí účastnit mistrovských soutěží organizovaných FAČR nebo
jejími pobočnými spolky.

3.

Členský klub je povinen vložit do systému SAFE seznam hráčů družstev podle odstavce 1, vždy k 30. 9. kalendářního roku,
nebo v termínu určeném Manažerem.
ČLÁNEK 8/B – MLÁDEŽNICKÉ TÝMY

SpSM

1.

Žadatel o licence musí mít alespoň následující mládežnická družstva:
a) alespoň jedno společné družstvo U7 a U8, pro které zajistí sportovně – výchovný proces;
b) nejméně tři mládežnická družstva, a to U9 až U11 s minimálně 48 hráči ve věku U9 – U11 (doporučeno minimálně 16
hráčů v každém ročníku);
c) nejméně čtyři mládežnická družstva, a to U12 až U15 s minimálně 32 hráči věkem v kategorii mladších žáků a 32 hráči
věkem v kategorii starších žáků (doporučeno minimálně 16 hráčů v každém ročníku);
d) nejméně tři mládežnická družstva, a to U16, U17 a U19 s minimálně 48 hráči dorosteneckého věku (doporučeno
minimálně 16 hráčů v každém ročníku);
e) mládežnický tým U18, který se účastní soutěží organizovaných FAČR;

2.

Každé mládežnické družstvo, s výjimkou tymů do U8, se musí účastnit mistrovských soutěží organizovaných FAČR nebo
jejími pobočnými spolky.

3.

Členský klub je povinen vložit do systému SAFE seznam hráčů družstev podle odstavce 1, vždy k 30. 9. kalendářního roku,
nebo v termínu určeném Manažerem.
ČLÁNEK 8/C – MLÁDEŽNICKÉ TÝMY

1.

RFA

Regionální fotbalová akademie má 2 (dva) mládežnické ročníky, a to U14 a U15 s maximálně 25 hráči v každém ročníku.
ČLÁNEK 9 – DÍVČÍ MLÁDEŽNICKÉ TÝMY

KA, SCM

1.

Žadatel o licence musí mít alespoň následující dívčí mládežnická družstva:
a) od soutěžního ročníku 2026/2027 – nejméně jedno družstvo dorostenek s minimálně 15 hráčkami;
b) od soutěžního ročníku 2024/2025 – nejméně jedno dívčí družstvo starších žákyň s minimálně 13 hráčkami;
c) od soutěžního ročníku 2022/2023 – nejméně jedno dívčí družstvo mladších žákyň s minimálně 11 hráčkami;
d) od soutěžního ročníku 2021/2022 – nejméně 8 dívek zapojených do chlapeckých týmů nebo v samostatném
přípravkovém týmu dívek.

2.

Každé dívčí družstvo, s výjimkou družstva přípravky, se musí účastnit mistrovských soutěží organizovaných FAČR nebo jejími
pobočnými spolky.

3.

Členský klub je povinen vložit do systému SAFE seznam hráčů družstev podle odstavce 1, vždy k 30. 9. kalendářního roku,
nebo v termínu určeném Manažerem.
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ČLÁNEK 10 – ROZŠÍŘENÁ VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

KA, SCM, SpSM

1.

Klub musí ve spolupráci se smluvní Základní školou zajistit rozšířenou výuku tělesné výchovy nebo sportovní kroužky, a to v
rozsahu minimálně 2 hodin nad rámec ŠVP (2 hodiny).

2.

Klub musí mít zajištěnu rozšířenou výuku TV minimálně pro ročníky 6. – 9., a to:
a) hodiny zakomponované v rozvrhu smluvní Základní školy;
b) ranní / odpolední kroužky i pro hráče z jiných Základních škol.
c) Klub musí ve spolupráci s hlavní smluvní Základní školou zajistit odpovídající počet žáků v jednotlivých sportovních
třídách, a to:
Více než 8 žáků v každém ročníku 6. – 9. třídy smluvní Základní školy;
V případě menšího počtu žáků než 8 v každém ročníku 6. – 9. třídy smluvní Základní školy, zajistit dopolední
nebo odpolední kroužky rozšířené TV pro hráče.
ČLÁNEK 11 – LÉKAŘSKÁ PÉČE O HRÁČE

KA, SCM, SpSM, RFA

1.

Žadatel o licenci je povinen přijmout a uplatňovat zásady a pravidla sloužící k zajištění toho, aby všichni hráči od 9 do 19 let
věku, podstupovali každoroční lékařské vyšetření prokazující zdravotní způsobilost pro tréninkovou a zápasovou zátěž.

2.

Hráči týmů musí podstoupit minimálně:
a) všeobecnou zdravotní prohlídku;
b) 12 – ti svodové EKG, včetně laboratorních vyšetření;
c) transthorakální echokardiografické vyšetření, a to 1x za 3 roky;
d) vyšetření pohybového aparátu.
ČLÁNEK 12 – SPORTOVNÍ STATISTIKA

1.

KA, SCM, SpSM, RFA

Žadatel o licenci / Držitel licence je povinen vést následující evidenci, prostřednictvím software stanoveném FAČR:
a) Počtu tréninkových jednotek všech věkových kategorií (měsíčně).
b) Počtu zápasů všech věkových kategorií v rozdělení soutěžní, přátelské, turnajové (měsíčně).
c) Tréninkové plány pro všechny věkové kategorie (měsíčně).
d) Dopoledních tréninkových jednotek všech věkových kategorií, včetně hodin sportovní přípravy v spolupracujících ZŠ
či SŠ (měsíčně).
e) Tréninkových ploch všech věkových kategorií (měsíčně).
ČLÁNEK 13 – RASOVÁ ROVNOPRÁVNOST

1.

Žadatel o licenci je povinen přijmout a uplatňovat zásady a pravidla sloužící k boji proti rasismu a diskriminaci ve fotbalu, a
to v souladu s 10 – ti bodovým plánem UEFA o rasismu uvedeným v Bezpečnostních předpisech UEFA.
ČLÁNEK 14 – OCHRANA DĚTÍ A JEJICH PROSPĚCH

1.

KA, SCM, SpSM, RFA

KA, SCM, SpSM, RFA

Žadatel o licenci je povinen přijmout a uplatňovat zásady v souladu s příslušnými směrnicemi UEFA, chránit, zabezpečit a
zajistit dobré životní podmínky mladých hráčů a zajistit bezpečné prostředí, v době, kdy se účastní aktivit organizovaných
žadatelem o licenci.

KRITÉRIA INFRASTRUKTURA
ČLÁNEK 15 – STADION PRO KLUBOVÉ SOUTĚŽE

KA, SCM, SpSM

1.

Žadatel o licenci musí mít stadion pro klubové soutěže FAČR.

2.

Není-li žadatel o licenci vlastníkem stadionu, musí předložit písemnou smlouvu s vlastníkem/y stadionu, o oprávnění k jeho
užití.

3.

Musí být zaručeno, že tento stadion může být klubem využíván během celé licenční sezóny k domácím soutěžním utkáním
FAČR, pro kterou se licence vydává.

4.

Stadion musí být klasifikován Komisí pro stadiony FAČR jako způsobilý pro příslušnou licenci.
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ČLÁNEK 16 – TRÉNINKOVÁ ZAŘÍZENÍ – DOSTUPNOST

KA, SCM, SpSM, RFA

1.

Žadatel o licenci musí disponovat tréninkovými zařízeními, která musí být dostupná po období, pro které se licence vydává.

2.

Není-li žadatel o licenci vlastníkem tréninkových zařízení, musí předložit písemnou smlouvu s vlastníkem/y tréninkových
zařízení o oprávnění k jejich užití.

3.

Musí být zaručeno, že tato tréninková zařízení mohou být během celé licenční sezóny využívána všemi týmy žadatele o
licenci, a to s přihlédnutím k jeho programu rozvoje mládeže.

4.

Tréninkové zařízení musí být klasifikováno Komisí pro stadiony FAČR jako způsobilé pro příslušnou licenci.

KRITÉRIA PERSONÁLNÍ
ČLÁNEK 17 – KLUBOVÝ SEKRETARIÁT
1.

KA, SCM, SpSM, RFA

Žadatel o licenci je povinen jmenovat dle svých potřeb odpovídající počet kvalifikovaných pracovníků sekretariátu, kteří
budou spravovat jeho každodenní záležitosti. Musí mít kancelářské prostory, v nichž bude probíhat jeho správa. Musí zajistit,
aby jeho kancelář byla vybavena alespoň zařízením umožňujícím odesílání a příjem elektronické pošty.
ČLÁNEK 18/A – ŠÉFTRENÉR, VEDOUCÍ TRENÉR

KA, SCM, SpSM, RFA

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat šéftrenéra, případně vedoucího trenéra odpovědného za jeho provozní záležitosti.

2.

Odpovědná osoba musí mít minimálně následující kvalifikaci:
I)

KA:
a) Kategorie dorostu U19 – U16: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A.
b) Kategorie žáků U15 – U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A.
c) Kategorie přípravek U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo Absolvent vysoké školy
tělovýchovného zaměření a současně držitel UEFA A licence nebo Trenér mládeže UEFA B.

II) SCM:
a) Kategorie dorostu U19 – U16: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A.
b) Kategorie žáků U15 – U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A.
c) Kategorie přípravek U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér
mládeže UEFA B.
III) SpSM:
a) Kategorie dorostu U19 – U16: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A.
b) Kategorie žáků U15 – U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér
mládeže UEFA B + 2 roky praxe u kategorií U14 a vyšších.
c) Kategorie přípravek U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér
mládeže UEFA B nebo UEFA B licence.
IV) RFA:
a) UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A.
3.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.

4.

Vedoucí trenér SCM nebo SpSM musí zároveň být hlavním trenérem jednoho týmu z dané kategorie.

5.

Šéftrenér, Vedoucí trenér RFA může být zároveň Šéftrenér, Vedoucí trenér Klubové Akademie (kategorie U12 – U15), která
má přímou návaznost na jeho RFA.

6.

Šéftrenér, Vedoucí trenér nesmí zároveň působit v žádné jiné pozici u dalšího členského klubu, mimo čl. 18/A, odst. 5.

7.

Šéftrenér, Vedoucí trenér musí být členem FAČR.
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ČLÁNEK 18/B – ŠÉFTRENÉR, VEDOUCÍ TRENÉR ŽENSKÝCH TÝMŮ

KA, SCM

1.

Žadatel o licenci by měl mít šéftrenéra, případně vedoucího trenéra žen odpovědného za jeho provozní záležitosti.

2.

Odpovědná osoba musí mít minimálně následující kvalifikaci:
I)

KA:
a) Kategorie dorostenek od 15 do 18 let – UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo
Trenér mládeže UEFA B.
b) Kategorie žákyň od 11 do 15 let – UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér
mládeže UEFA B nebo UEFA B licence.
c) Kategorie žákyň od 11 do 15 let – UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér
mládeže UEFA B nebo UEFA B licence.
d) Kategorie přípravek dívek do 10 let – UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A nebo Trenér
mládeže UEFA B nebo UEFA B licence nebo UEFA C licence nebo FAČR C licence.

II) SCM:
a) Kategorie dorostenek od 15 do 18 let – UEFA Pro licence Trenér mládeže UEFA A nebo Trenér mládeže UEFA B nebo
UEFA A licence.
b) Kategorie žákyň od 11 do 15 let – UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér
mládeže UEFA B nebo UEFA B licence.
c) Kategorie žákyň od 11 do 15 let – UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér
mládeže UEFA B nebo UEFA B licence.
d) Kategorie přípravek dívek do 10 let – UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A nebo Trenér
mládeže UEFA B nebo UEFA B licence nebo UEFA C licence nebo FAČR C licence.
3.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.

4.

Povinnosti podle tohoto článku jsou členské kluby povinny plnit od soutěžních ročníků uvedených v čl. 9, těchto Pravidel.

5.

Šéftrenér, Vedoucí trenér ženských týmů musí být členem FAČR.
ČLÁNEK 19 – MANAŽER

RFA

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat manažera odpovědného za provozní chod, spolupracujícího s ostatními subjekty, a to
NF RFA příslušného kraje, KA, SCM, SpSM, SpSM KFS, SpSM OFS, ostatními kluby daného regionu a určenými zástupci
FAČR.

2.

Manažer zodpovídá, zajišťuje, koordinuje:
a) Komunikaci mezi jednotlivými subjekty zřizujícími RFA.
b) Služby spojené s režimem a sportovním programem.
c) Administrativní činnost a PR aktivity.

3.

Manažer musí být členem FAČR.

4.

Manažerem může být jmenován Šéftrenér, Vedoucí trenér RFA.
ČLÁNEK 20 – LÉKAŘ

KA, SCM, SpSM, RFA

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat nejméně jednoho lékaře odpovědného za lékařskou péči během zápasů a tréninků, a
rovněž za prevenci dopingu.

2.

Kvalifikace lékaře musí být prokázána příslušnými doklady.
ČLÁNEK 21 – FYZIOTERAPEUT

KA, SCM, RFA

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat nejméně jednoho fyzioterapeuta odpovědného za zdravotní péči během tréninků a
zápasů.

2.

Kvalifikace fyzioterapeuta musí být prokázána příslušnými doklady.

3.

Fyzioterapeut mládežnických týmů klubu je povinen se minimálně 1x ročně zúčastnit semináře pořádaného FAČR,
pro fyzioterapeuty klubu.
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ČLÁNEK 22/A – HLAVNÍ TRENÉR

KA

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného hlavního trenéra odpovědného za fotbalové záležitosti každého
mládežnického družstva.

2.

Hlavní trenér musí být držitelem platné trenérské licence:
a) Družstva U19, U17, U16: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo Absolvent vysoké školy
tělovýchovného zaměření, který je zároveň držitelem UEFA A licence nebo Trenér mládeže UEFA B + 2 roky praxe u
kategorií U14 a vyšších;
b) Družstva U15 až U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B licence + 2 roky praxe u kategorií U14 a vyšších;
c) Družstva U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B nebo UEFA B licence;
d) Dívčí družstva U15 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B nebo UEFA B licence nebo UEFA C licence nebo FAČR C licence.

3.

Hlavní trenér družstva může být současně Hlavním trenérem ve spádové RFA, může však být Hlavním trenérem v KA pouze
u věkové kategorie, u které působí ve spádové RFA.

4.

Hlavní trenér družstva musí být členem FAČR.

5.

Hlavní trenér nesmí zároveň působit v žádné jiné trenérské pozici u držitele licence ani u dalšího členského klubu, mimo čl.
18/A, odst. 5.

6.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.
ČLÁNEK 22/B – HLAVNÍ TRENÉR

SCM

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného hlavního trenéra odpovědného za fotbalové záležitosti každého
mládežnického družstva.

2.

Hlavní trenér musí být držitelem platné trenérské licence:
a) Družstva U19, U17, U16: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B licence + 2 roky praxe u kategorií U14 a vyšších;
b) Družstva U15 až U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A UEFA A licence nebo Trenér mládeže UEFA
B licence + 2 roky praxe u kategorií U14 a vyšších;
c) Družstva U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B nebo UEFA B licence;
d) Dívčí družstva 15 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B nebo UEFA B licence nebo UEFA C licence nebo FAČR C licence.

3.

Hlavní trenér musí být členem FAČR.

4.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria
ČLÁNEK 22/C – HLAVNÍ TRENÉR

1.

2.

SpSM

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného hlavního trenéra odpovědného za fotbalové záležitosti každého
mládežnického družstva.
Hlavní trenér musí být držitelem platné trenérské licence:
a) Družstva U19, U17, U16: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo Trenér mládeže UEFA B nebo UEFA
A licence.
b) Družstva U15 až U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo Trenér mládeže UEFA B nebo UEFA
A licence nebo UEFA B licence;
c) Družstva U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo Trenér mládeže UEFA B nebo UEFA A
licence nebo UEFA B licence. nebo UEFA C licence nebo FAČR C licence;

3.

Trenér družstva musí být členem FAČR.

4.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu, jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria
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ČLÁNEK 22/D – HLAVNÍ TRENÉR

RFA

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného hlavního trenéra odpovědného za fotbalové záležitosti každého
mládežnického družstva U15 a U14.

2.

Hlavní trenér musí být držitelem platné trenérské licence UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo Absolvent
vysoké školy tělovýchovného zaměření, který je zároveň držitelem UEFA A licence nebo Trenér mládeže UEFA B licence + 2
roky praxe u kategorií U14 a vyšších.

3.

Hlavní trenér družstva musí být členem FAČR.

4.

Hlavní trenér nesmí zároveň působit v žádné jiné trenérské pozici u držitele licence ani u dalšího členského klubu, mimo čl.
18/A, odst. 5.

5.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.
ČLÁNEK 23/A – ASISTENT TRENÉRA

KA, SCM

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného trenéra, který napomáhá hlavnímu trenérovi ve všech fotbalových
záležitostech každého mládežnického družstva.

2.

Asistent trenéra musí být držitelem platné trenérské licence UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A
licence nebo Trenér mládeže UEFA B nebo UEFA B licence nebo u přípravkových kategorií UEFA C licence nebo FAČR C
licence.

3.

Asistent trenéra družstva KA může být současně Asistentem trenéra ve spádové RFA, může však být Asistentem trenérem
v KA pouze u věkové kategorie, u které působí ve spádové RFA.

4.

Asistent trenéra musí být členem FAČR.

5.

Asistent trenéra nesmí zároveň působit v žádné jiné trenérské pozici u držitele licence.

6.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.
ČLÁNEK 23/B – ASISTENT TRENÉRA

SpSM

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného trenéra, který napomáhá hlavnímu trenérovi ve všech fotbalových
záležitostech každého mládežnického družstva.

2.

Asistent trenéra musí být držitelem platné trenérské licence UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A
licence nebo Trenér mládeže UEFA B nebo UEFA B licence nebo u přípravkových kategorií UEFA C licence nebo FAČR C
licence nebo Leader certifikát.

3.

Asistent trenéra musí být členem FAČR.

4.

Asistent trenéra nesmí zároveň působit v žádné jiné trenérské pozici u držitele licence.

5.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu, jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria
ČLÁNEK 23/C – ASISTENT TRENÉRA

RFA

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného trenéra, který napomáhá hlavnímu trenérovi ve všech fotbalových
záležitostech každého mládežnického družstva.

2.

Asistent trenéra musí být držitelem platné trenérské licence UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A
licence nebo Trenér mládeže UEFA B.

3.

Asistent trenéra musí být členem FAČR.

4.

Asistent trenéra nesmí zároveň působit v žádné jiné trenérské pozici u držitele licence.

5.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.
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ČLÁNEK 24/A – TRENÉR BRANKÁŘŮ

KA, SCM, RFA

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat jednoho kvalifikovaného trenéra brankářů pro kategorie dorostu (KA, SCM) a jednoho
pro kategorii žákovskou (KA, RFA), který napomáhá hlavním trenérům ve všech fotbalových záležitostech mládežnického
družstva a má prokazatelně brankářskou herní praxi.

2.

Trenér brankářů musí být držitelem platné trenérské licence UEFA Pro licence Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence
nebo Trenér brankářů FAČR A nebo Trenér brankářů FAČR B nebo Trenér brankářů UEFA A licence nebo Trenér brankářů
UEFA B.

3.

Trenér brankářů musí být členem FAČR.

4.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.
ČLÁNEK 24/B – TRENÉR BRANKÁŘŮ

SpSM

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat jednoho kvalifikovaného trenéra brankářů pro kategorie dorostu (KA, SCM) a jednoho
pro kategorii žákovskou (KA, RFA), který napomáhá hlavním trenérům ve všech fotbalových záležitostech mládežnického
družstva a má prokazatelně brankářskou herní praxi.

2.

Trenér brankářů musí být držitelem platné trenérské licence UEFA Pro licence Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence
nebo Trenér brankářů FAČR A nebo Trenér brankářů FAČR B nebo Trenér brankářů UEFA A licence nebo Trenér brankářů
UEFA B nebo Trenér mládeže UEFA B nebo UEFA B licence.

3.

Trenér brankářů musí být členem FAČR.

4.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.
ČLÁNEK 25 – KONDIČNÍ TRENÉR

KA, SCM

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného kondičního trenéra odpovědného za správu každodenních záležitostí
a kondičních aspektů mládežnického fotbalu.

2.

Kondiční trenér musí být držitelem platné trenérské licence UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A
licence nebo FAČR kondiční trenér.

3.

Kondiční trenér musí být členem FAČR.

4.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.
ČLÁNEK 26 – SPORTOVNÍ ANALYTIK

KA, RFA

1.

Žadatel o licenci by měl mít kvalifikovaného sportovního analytika odpovědného za správu každodenních záležitostí a
kondičních aspektů mládežnického fotbalu.

2.

Sportovní analytik musí být držitelem platné trenérské kvalifikace UEFA Pro nebo UEFA Elitní trenér mládeže nebo UEFA A
licence.

3.

Sportovní analytik musí být členem FAČR.

4.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria
ČLÁNEK 27 – SPORTOVNÍ PSYCHOLOG

RFA

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného sportovního psychologa odpovědného za správu každodenních
záležitostí a psychologických aspektů mládežnického fotbalu.

2.

Sportovní psycholog musí být držitelem platné kvalifikace uznané příslušnými vnitrostátními orgány v oboru psychologie.

3.

Sportovní psycholog musí být členem FAČR.
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ČLÁNEK 28 – VÝŽIVOVÝ PORADCE

RFA

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného výživového poradce odpovědného za správu každodenních záležitostí
a výživových aspektů mládežnického fotbalu.

2.

Výživový poradce musí být držitelem platné kvalifikace uznané příslušnými vnitrostátními orgány v oboru výživy.

3.

Výživový poradce musí být členem FAČR
ČLÁNEK 29 – PRÁVA A POVINNOSTI

1.

KA, SCM, SpSM, RFA

Práva a povinnosti personálu vymezeného v článcích 18 až 28 musí být stanoveny písemně.
ČLÁNEK 30 – POVINNOST NÁHRADY BĚHEM SEZÓNY

KA, SCM, SpSM, RFA

1.

V případě, že se některá z funkcí uvedených v článcích 18 až 28 během udělené licence uvolní, držitel licence musí zajistit,
aby funkci ve lhůtě 30 kalendářních dnů převzala jiná osoba splňující příslušné kvalifikační požadavky.

2.

V případě, že se některá z funkcí uvolní z důvodu nemoci nebo úrazu, FAČR může uvedenou 30denní lhůtu prodloužit, avšak
pouze tehdy, je-li přesvědčena o tom, že dotčená osoba je stále zdravotně nezpůsobilá k tomu, aby v plnění svých povinností
pokračovala.

3.

Držitel licence u musí každé takové nahrazení bezodkladně oznámit FAČR.

KRITÉRIA LEGISLATIVA
ČLÁNEK 31 – PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI V PROGRAMU NA PODPORU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

KA, SCM, SpSM, RFA

1.

Žadatel o statut musí předložit právně platné prohlášení potvrzující, že:
a) Se bude účastnit soutěží uznaných a organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky.
b) Bezodkladně uvědomí FAČR o jakékoli významné změně nebo skutečnosti zásadního významu pro udělenou licenci.
c) Veškeré předložené dokumenty jsou správné a úplné.
d) Pověřuje FAČR k tomu, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy prověřily veškeré relevantní dokumenty
a vyžádaly si informace od kteréhokoli příslušného orgánu veřejné správy nebo od kterékoliv soukromé organizace.
e) Bere na vědomí, že si FAČR vyhrazuje právo provádět kontroly plnění povinností vyplývajících z těchto pravidel.

2.

Prohlášení musí být podepsáno oprávněným zástupcem žadatele o statut, a to ne déle než tři měsíce před uplynutím lhůty
pro jeho předložení FAČR.
ČLÁNEK 32 – EVIDENCE

1.

KA, SCM, SpSM, RFA

Žadatel o statut / Držitel statutu je povinen vést následující evidenci:
a) Kmenových hráčů jednotlivých týmů, a to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil k datu evidence 19 let.
b) Hráčů, kteří v klubu působili alespoň 6 měsíců a nastoupili v mezistátním utkání reprezentačních družstev ČR od „A“
týmu až po tým U15, a to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil k datu evidence 23 let.
c) Hráčů, kteří v klubu působili alespoň 6 měsíců a podepsali profesionální smlouvu v některém klubu v rámci České
republiky, a to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil k datu evidence 23 let.
d) Hráčů, kteří v klubu působili alespoň 6 měsíců a nastoupili v soutěžním utkání týmů I. ligy, resp. II. ligy dospělých, a
to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil k datu evidence 23 let.
e) Hráčů, kteří v klubu působili alespoň 6 měsíců, a kteří se stali hráči KA, a to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil
k datu evidence 23 let.
f) Hráčů, kteří v klubu působili alespoň 6 měsíců, a kteří se zapojili do sportovně výchovného procesu Regionální
fotbalové akademie, a to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil k datu evidence 23 let.
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KRITÉRIA FINANCE
ČLÁNEK 33 – VÝROČNÍ FINANČNÍ VÝKAZY

KA, SCM, SpSM, RFA

1.

Členský klub je povinen zpracovávat a předkládat výroční (řádnou) účetní závěrku, a to k zákonnému dni předcházejícímu
termínu podání žádosti FAČR.

2.

Výroční finanční výkazy musejí být ověřeny nezávislým auditorem, naplňuje-li žadatel podmínky dle zákona o účetnictví.
Součástí výkazů musí být také posouzení závazků vůči Fotbalové asociaci, fotbalovým klubům, hráčům a orgánům státní
správy (Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, Pojišťovna/y).

3.

Výroční finanční výkazy musí tvořit:
a) Rozvaha.
b) Výkaz zisku a ztráty.
c) Rozbor závazků vůči Fotbalové asociaci, fotbalovým klubům, hráčům a orgánům státní správy.
d) Finanční data – skutečnost.

4.

Výroční finanční výkazy musejí splňovat minimální podmínky pro vykazování informací v souladu s účetními zásadami České
republiky. Musejí být rovněž poskytnuty srovnávací údaje k předchozímu zákonnému dni uzávěrky.

5.

V případě, že minimální podmínky týkající se obsahu a účetnictví ve smyslu odstavce 4 ve výročních finančních výkazech
splněny nebudou, pak je žadatel o licenci povinen připravit dodatečné informace za účelem splnění minimálních požadavků
na poskytování informací.
ČLÁNEK 34 – ŽÁDNÉ ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI VŮČI FOTBALOVÝM SUBJEKTŮM

KA, SCM, SpSM, RFA

1.

Žadatel o statut musí prokázat, že k 31. prosinci předcházejícímu licenční sezóně nemá žádné závazky po splatnosti vůči
fotbalovým subjektům (Fotbalová asociace, fotbalové kluby) související s transakcemi, které se uskutečnily
před bezprostředně předcházejícím 31. prosincem.

2.

Závazky se rozumí částky, které mají být uhrazeny fotbalovým subjektům v důsledku:
a) Uskutečněných přestupů, zahrnující částky, u nichž povinnost zaplatit vzniká splněním určité podmínky.
b) Náhrad nákladů za trénink a příspěvků solidarity ve smyslu Předpisů FIFA pro status a přestupy hráčů, jakož i
jakékoliv částky splatné při splnění určitých podmínek.
c) Kterýchkoliv společných a nerozdílných závazků vyplývajících z rozhodnutí kompetentní autority souvisejících
s činností klubu.
d) Kterýchkoliv společných a nerozdílných závazků vyplývajících z rozhodnutí kompetentní autority souvisejících
s ukončením smlouvy s hráčem.

3.

Žadatel o statut musí vyhotovit a předložit poskytovateli statutu přehled závazků, pokud již tyto informace nebyly
poskytovateli statutu sděleny. Tento přehled musí být vyhotoven i v případě, že během příslušného období nedošlo k
žádným transakcím.

4.

Přehled závazků musí obsahovat alespoň následující:
a) Výši závazků (pokud existuje) k příslušným subjektům k 31. prosinci kalendářního roku, předcházejícímu licenčnímu
období.
b) Jakýkoliv nárok nebo probíhající řízení.

5.

Ke každému závazku musejí být uvedeny alespoň následující informace, a to společně s vysvětlujícím komentářem:
a) Jméno věřitele.
b) Veškeré splatné závazky k 31. prosinci, včetně data splatnosti každé neuhrazené částky.
c) Částky, které jsou součástí jakéhokoliv nároku nebo probíhajícího řízení k 31. prosinci.

6.

Žadatel o statut musí zajistit, aby celkové závazky vyplývající z přehledu závazků z přestupů odpovídaly částce uvedené v
rozvaze ohledně závazků souvisejících v účetních záznamech.
ČLÁNEK 35 – ŽÁDNÉ ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI VŮČI DAŇOVÝM ORGÁNŮM A ORGÁNŮM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

KA, SCM, SpSM, RFA

1.

Žadatel o statut musí prokázat, že k 31. prosinci předcházejícímu licenční sezóně nemá žádné závazky po splatnosti vůči
daňovým orgánům a orgánům sociálního zabezpečení vyplývající ze smluvních či jiných právních vztahů, které vznikly před
bezprostředně předcházejícím 31. prosincem.

2.

Žadatel o statut musí předložit poskytovateli statutu tabulku odvodů daňovým/sociálním orgánům, která musí obsahovat:
a) Výši závazků (pokud existuje) k příslušným sociálním/daňovým orgánům k 31. prosinci kalendářního roku,
předcházejícímu licenčnímu období.
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3.

4.

b) Jakýkoliv nárok nebo probíhající řízení.
Ke každému závazku vůči daňovým orgánům / orgánům sociálního zabezpečení musejí být uvedeny alespoň následující
informace, a to společně s vysvětlujícím komentářem:
a) Jméno věřitele.
b) Veškeré splatné závazky k 31. prosinci, včetně data splatnosti každé neuhrazené částky.
c) Částky, které jsou součástí jakéhokoliv nároku nebo probíhajícího řízení k 31.prosinci.
Žadatel o statut musí zajistit, aby celkové závazky vyplývající z přehledu daňových / sociálních závazků odpovídaly částce
uvedené v účetní rozvaze ohledně závazků splatných daňovým orgánům / orgánům sociálního zabezpečení nebo v
souvisejících účetních záznamech.
ČLÁNEK 36 – BUDOUCÍ FINANČNÍ INFORMACE

1.

2.

KA, SCM, SpSM, RFA

Žadatel o statut musí vypracovat a předložit budoucí finanční informace, aby poskytovateli statutu prokázal svou schopnost
pokračovat ve své činnosti jako nepřetržité trvání účetní jednotky v budoucnosti až do konce platnosti statutu.
Budoucí finanční informace musejí pokrývat období začínající bezprostředně po zákonném dnu uzávěrky výročních
finančních výkazů, případně po dni rozvahy mezitímních finančních výkazů, a to podle toho, který z těchto dnů nastane
později, a musejí pokrývat alespoň celé období platnosti statutu.

3.

Budoucí finanční informace tvoří:
a) rozpočtovaný výkaz zisku a ztráty se srovnávacími hodnotami za bezprostředně předcházející finanční rok a
případné mezitímní období;
b) vysvětlující poznámky, včetně stručného popisu každého významného předpokladu (s odkazem na relevantní
aspekty historických finančních a jiných informací), který byl zpracování rozpočtovaného výkazu zisku a ztráty a
přehledu o peněžních tocích použit, a rovněž hlavních rizik, jež mohou ovlivnit budoucí finanční výsledky.

4.

Budoucí finanční informace musejí být vypracovávány za každé účetní období (12 měsíců), dle účetního období žadatele /
držitele statutu.

5.

Budoucí finanční informace musejí být vypracovávány v souladu s výročními finančními výkazy a řídit se týmiž účetními
zásadami jako roční finanční výkazy, s výjimkou změn účetních zásad provedených po dni posledních řádných výročních
finančních výkazů, které se projeví v následujících ročních finančních výkazech – v takovém případě je třeba uvést
podrobnosti.

6.

Budoucí finanční informace musejí splňovat minimální podmínky pro vykazování informací a musejí být doplněny o
dodatečné informace v případě, že je jich třeba k objasnění nějaké skutečnosti nebo by finanční výkazy byly bez nich
zavádějící.
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KAPITOLA 2
PROJEKTY NA PODPORU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE SpSM KFS A OFS S LICENČNÍM ŘÍZENÍM
OBECNÁ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 37 – OBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Licenční systém FAČR rozděluje licence do pěti úrovní:
a) licence SPORTOVNÍ STŘEDISKO MLÁDEŽE KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU – osvědčení potvrzující splnění
všech požadavků stanovených těmito Pravidly pro programy na podporu talentované mládeže a zároveň všech
licenčních kritérií označených SpSM KFS
b) Licence SPORTOVNÍ STŘEDISKO MLÁDEŽE OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU, kategorie A1 – osvědčení
potvrzující splnění všech požadavků stanovených těmito Pravidly pro programy na podporu talentované mládeže
a zároveň všech licenčních kritérií označených SpSM OFS/A1
c) Licence SPORTOVNÍ STŘEDISKO MLÁDEŽE OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU, kategorie A2 – osvědčení
potvrzující splnění všech požadavků stanovených těmito Pravidly pro programy na podporu talentované mládeže
a zároveň všech licenčních kritérií označených SpSM OFS/A2
d) Licence SPORTOVNÍ STŘEDISKO MLÁDEŽE OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU, kategorie B1 – osvědčení
potvrzující splnění všech požadavků stanovených těmito Pravidly pro programy na podporu talentované mládeže
a zároveň všech licenčních kritérií označených SpSM OFS/B1
e) Licence SPORTOVNÍ STŘEDISKO MLÁDEŽE OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU, kategorie B2 – osvědčení
potvrzující splnění všech požadavků stanovených těmito Pravidly pro programy na podporu talentované mládeže
a zároveň všech licenčních kritérií označených SpSM OFS/B2

2.

Licence dle odstavce 1 se udělují na neurčito, a to s tím, že pro každý soutěžní ročník následující po soutěžním ročníku, ve
kterém byla licence udělena, musí držitel licence projít znovu vypsaným licenčním řízením a prokázat, že splňuje jednotlivá
kritéria pro příslušnou licenci.

3.

V závislosti na typu licence je mezi FAČR a členským klubem uzavřena pro období kalendářního roku smlouva o spolupráci
při rozvoji fotbalu obsahující výši finančních prostředků, která je pro daný typ licence v kalendářním roce určena.

4.

Výkonný výbor FAČR rozhoduje o:
a) udělení licence členskému klubu, jakož i o jejím odebrání, a to na základě podkladů předložených Manažerem;
b) počtu udělovaných licencí;
c) výši finančních prostředků určených pro jednotlivé kalendářní roky, dle rozhodnutí Výkonného výboru FAČR pro
příslušný rok a typu licencí.

5.

Výkonný výbor FAČR může licenci odebrat v případě, že:
a) některá podmínka pro vydání licence již není s/plněna,
b) držitel licence porušuje některou svou povinnost vyplývající z těchto pravidel,
c) držitel licence je v likvidaci,
d) vůči majetku držitele licence probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
e) je držitel licence v prodlení s úhradou splatných závazků vůči FAČR, po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

6.

Manažer v rámci licenčního řízení zejména:
a) zajišťuje průběh licenčního řízení;
b) zajišťuje monitorování držitelů licence;
c) předkládá Výkonnému výboru FAČR návrhy na udělení a odejmutí licence;
d) navrhuje Výkonnému výboru FAČR opatření vztahující se k těmto Pravidlům a licencím, které upravují;
e) dohlíží nad dodržováním předpisů FAČR vztahujících se k těmto Pravidlům;
f) navrhuje Výkonnému výboru uložení pořádkové pokuty za porušení povinností vyplývajících z těchto pravidel, a to
až do výše 200 000,-Kč.

7.

Žadatel o licenci je povinen poskytnout FAČR veškeré nezbytné informace, jakož i bez prodlení informovat manažera o
jakékoliv změně.

8.

FAČR zaručuje žadatelům přísné a úplné utajení informací poskytnutých během licenčních řízení.

9.

FAČR garantuje během celého procesu licencí rovné zacházení se všemi žadateli/držiteli licence.

10.

Z pohledu udělení jednotlivých licencí FAČR zohledňuje regionální princip, který zajistí rozvoj a podporu mládežnického
fotbalu v rámci celé České republiky (v každém OFS má být alespoň jedno SpSM KFS nebo SpSM OFS).
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ŽADATEL O LICENCI
ČLÁNEK 38 – ŽADATEL
1.

Žadatelem o licenci může být pouze takový členský klub, který má právní formu spolku.

2.

Tam, kde to pravidla vyžadují, aby se členský klub účastnil svým družstvem určité věkové kategorie soutěže organizované
FAČR nebo jejími pobočnými spolky, je členskému klubu uznáno družstvo jen v případě, že členský klub má registrované
hráče dané věkové kategorie v minimálním počtu, který vyžadují tato pravidla, a takoví hráči jsou registrováni:
a) v členském klubu podle odstavce 1, nebo
b) v členském klubu, ke kterému je členský klub podle odstavce 1 v postavení přidruženého mládežnického klubu podle
Soutěžního řádu, jsou-li takoví hráči profesionální hráči.

3.

V souhrnu všech družstev je členský klub vždy povinen mít minimální garantovaný počet hráčů registrovaných v Členském
klubu podle odstavce 1. Minimální garantovaný počet hráčů stanoví příslušné přílohy těchto pravidel.

4.

Žadatelem o licenci Sportovního střediska mládeže Krajského fotbalového svazu (SpSM KFS) může být pouze členský klub,
který má:
a) smlouvu o spolupráci s minimálně jednou Základní školou ve svém regionu, minimálně po dobu platnosti licence;
b) zabezpečenu účast v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky pro věkové
kategorie U9 – U15;
c) zajištěn sportovně výchovný proces pro věkové kategorie U7 a U8;
d) zajištěnu návaznost na minimálně jeden tým kategorie mladšího dorostu a minimálně jeden tým kategorie staršího
dorostu.

5.

Žadatel o licenci Sportovního střediska mládeže Okresního fotbalového svazu – kategorie A (SpSM OFS/A) musí mít:
a) smlouvu o spolupráci s minimálně jednou Základní školou ve svém regionu, minimálně po dobu platnosti licence;
b) zajištěn sportovně výchovný proces pro věkovou kategorii U8;
c) zabezpečenu účast v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky pro věkové
kategorie U9 – U15;
d) zajištěnu návaznost na minimálně jeden tým dorostenecké kategorie (A1).

6.

Žadatel o licenci Sportovního střediska mládeže Okresního fotbalového svazu – kategorie B (SpSM OFS/B) musí mít:
a) smlouvu o spolupráci s minimálně jednou Základní školou ve svém regionu, minimálně po dobu platnosti licence;
b) zajištěn sportovně výchovný proces pro věkovou kategorii U8;
c) zabezpečenu účast v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky pro věkové
kategorie U9 – U15;
d) zajištěnu návaznost na minimálně jeden tým dorostenecké kategorie (B1).

LICENČNÍ ŘÍZENÍ
ČLÁNEK 39 – PRŮBĚH LICENČNÍHO ŘÍZENÍ
1.

2.

3.

4.

Prostředkem komunikace v rámci licenčního řízení mezi FAČR a členskými kluby je systém SAFE. Svá podání jsou členské
kluby povinny podávat prostřednictvím systému SAFE, neurčí-li Manažer v konkrétním případě jinak. V případě, že by byl
systém SAFE prokazatelně nefunkční, jsou kluby povinny příslušné dokumenty podat/vydat v listinné podobě a doručit
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně.
FAČR doručuje členským klubům písemnosti prostřednictvím systému SAFE, nevyplývá-li z těchto pravidel něco jiného.
Písemnost doručovaná prostřednictvím systému SAFE se považuje za doručenou okamžikem vložení do systému SAFE.
Není-li doručení podle odstavce 2 možné nebo stanoví-li tak tato pravidla, doručuje FAČR písemnost prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb s tím, že se doručuje na adresu, která je FAČR známa na základě její evidence. Odmítne-li
adresát převzít doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo přijetí odepřeno.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.
Harmonogram licenčního řízení:
a) Zkompletování veškeré dokumentace nezbytné k licenčnímu řízení, pro nový ročník:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: 1. 12. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
b) Distribuce dokumentace nezbytné k licenčnímu řízení členským klubům prostřednictvím systému SAFE:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: 1. 12. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
c) Odeslání žádosti k licenčnímu řízení prostřednictvím systému SAFE:
Odpovědný: Žadatel o licenci
18

Lhůta: do 28. 2. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
d) Zaznamenání přijetí dokumentace prostřednictvím systému SAFE:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 28. 2. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
e) Kontrola úplnosti předložených žádostí o licenční řízení:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 15. 3. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
f) Vyhodnocení předložených žádostí (Žadatel o licenci může být vyzván k dodatečnému doplnění údajů):
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 22. 3. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
g) Vypracování zprávy pro Výkonný výbor FAČR, která musí obsahovat minimálně stanovisko o splnění/nesplnění
kritérií, typ licence a doporučení udělit/neudělit licenci:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 30. 3. příslušného roku, nestanoví-li Manažer jinak
h) Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o udělení/neudělení a typu licence žadateli. Rozhodnutí může být doplněno o
podmínky stanovené žadateli o licenci.
Odpovědný: Manažer
i) Vyhotovení rozhodnutí, jeho zaznamenání v systému SAFE a doručení žadateli o licenci:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 5 pracovních dní po rozhodnutí Výkonného výboru
j) Příprava protokolu licence Sportovního střediska mládeže.
Odpovědný: Manažer
Lhůta: 20. 6. příslušného roku
ČLÁNEK 40 – KONTROLA PLNĚNÍ PODMÍNEK DRŽITELŮ LICENCE
1.

Harmonogram licenčního řízení:
a) Zkompletování veškeré dokumentace nezbytné k licenčnímu řízení, pro novy ročník:
Odpovědný: Manažer
b) Distribuce dokumentace nezbytné ke kontrole plnění podmínek členským klubům prostřednictvím systému SAFE:
Odpovědný: Manažer
c) Kontrola plnění podmínek licence:
Odpovědný: Žadatel o licenci
d) Předložení zpracované dokumentace pro kontrolu plnění podmínek licencí, včetně nezbytných příloh:
Odpovědný: držitel licence
e) Kontrola úplnosti předložené dokumentace (Je-li neúplná, jsou s členským klubem projednány nedostatky a je
stanovena závazná lhůta pro jejich doplnění):
Odpovědný: Manažer
f) Vyhodnocení předložené dokumentace (Klub může být vyzván k dodatečnému doplnění údajů):
Odpovědný: Manažer
g) Vypracování zprávy o vyhodnocení dokumentace předložené členským klubem:
Odpovědný: Manažer
h) Vypracování zprávy pro Výkonný výbor FAČR, která musí obsahovat minimálně identifikaci porušení podmínek a
doporučení:
Odpovědný: Manažer
i)

Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o ponechání, změně typu nebo odejmutí licence, případně ponechání nebo
změně podmínek udělené licence členskému klubu:
Odpovědný: Výkonný výbor
j) Vyhotovení rozhodnutí, jeho zaznamenání v systému SAFE a doručení držiteli licence:
Odpovědný: Manažer
Lhůta: do 2 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí, nestanoví-li Manažer jinak.
19

k) V průběhu platnosti licence je FAČR oprávněna provádět kontrolní činnost v klubech, které žádají o licenci, případně
se již staly jejími držiteli. Kluby jsou povinny poskytnout kontrolnímu týmu veškeré podklady a možnosti k plnému
vykonání kontrolní činnosti. Právo vykonávat kontroly KA, SCM nebo SpSM mají následující osoby.
Odpovědný: Manažer, další zaměstnanci FAČR pověření ředitelem Grassroots oddělení nebo ředitelem Oddělení elitní
mládeže
Lhůta: kdykoli v průběhu platnosti licence.

KRITÉRIA SPORT
ČLÁNEK 41 – PROGRAM ROZVOJE MLÁDEŽE
1.

2.

3.

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

Žadatel o licenci musí mít písemný program rozvoje mládeže schválený FAČR. FAČR ověřuje plnění schváleného programu
rozvoje mládeže a vyhodnocuje jeho kvalitu.
Program musí zahrnovat alespoň následující oblasti:
a) cíle a filozofii rozvoje mládeže;
b) organizaci mládežnického fotbalu (organizační strukturu, popis případné spolupráce s orgány státní správy a
samosprávy, mládežnické týmy atd.);
c) personál (technický, zdravotnický, administrativní atd.) a minimální požadavky na něj kladené;
d) infrastrukturu, která je mládežnickému fotbalu k dispozici (tréninková a zápasová zařízení, ostatní);
e) finanční zdroje (rozpočet, hráčů nebo místní samosprávy atd.);
f) fotbalový vzdělávací program pro různé věkové skupiny (hráčské schopnosti a dovednosti, technické, taktické a
fyzické), vzdělávací program pro další rozvoj trenérů a členů realizačních tymů;
g) vzdělávací program o Pravidlech fotbalu, vzdělávací program o dopingu, morálních zásadách a boji proti rasismu;
h) zdravotnické zabezpečení mládežnických hráčů;
i) kontrolní postup sloužící k vyhodnocování výsledků a dosažení stanovených cílů;
j) platnost programu (nejméně tři roky, nejvíce sedm let).
Žadatel o licenci musí dále zajistit, aby:
a) každý mládežnický hráč zapojený do jeho programu rozvoje mládeže měl možnost účastnit se povinné školní
docházky v souladu s vnitrostátními právními předpisy; a
b) žádnému mládežnickému hráči zapojenému do jeho programu rozvoje mládeže nebylo bráněno v jeho dalším
nefotbalovém vzdělávání.
ČLÁNEK 42/A – MLÁDEŽNICKÉ TÝMY

SpSM KFS

1.

Žadatel o licence musí mít alespoň následující mládežnická družstva:
a) nejméně tři mládežnická družstva, a to U9 až U11 s minimálně 48 hráči ve věku U9 – U11 (doporučeno minimálně 16
hráčů v každém ročníku);
b) nejméně čtyři mládežnická družstva, a to U12 až U15 s minimálně 32 hráči věkem v kategorii mladších žáků a 32 hráči
věkem v kategorii starších žáků (doporučeno minimálně 16 hráčů v každém ročníku);
c) zajistit návaznost minimálně 16 hráčů na jeden tým věkem v kategorii mladšího dorostu a návaznost minimálně 16
hráčů na jeden tým věkem v kategorii staršího dorostu působící pod stejným ID žadatele/držitele.

2.

Každé mládežnické družstvo, s výjimkou týmů do U8, se musí účastnit mistrovských soutěží organizovaných FAČR nebo
jejími pobočnými spolky.

3.

Členský klub je povinen vložit do systému SAFE seznam hráčů družstev podle odstavce 1, vždy k 30. 9. kalendářního roku,
nebo v termínu určeném Manažerem.
ČLÁNEK 42/B – MLÁDEŽNICKÉ TÝMY

SpSM OFS/A1

1.

Žadatel o licence musí mít alespoň následující mládežnická družstva:
a) nejméně tři mládežnická družstva, a to U9 až U11 s minimálně 42 hráči ve věku U9 – U11 (doporučeno minimálně 14
hráčů v každém ročníku);
b) nejméně čtyři mládežnická družstva, a to U12 až U15 s minimálně 30 hráči věkem v kategorii mladších žáků a 30 hráči
věkem v kategorii starších žáků (doporučeno minimálně 15 hráčů v každém ročníku);
c) návaznost na minimálně jedno mládežnické družstvo dorostu s minimálně 16 hráči dorosteneckého věku působící
pod stejným ID žadatele/držitele.

2.

Každé mládežnické družstvo se musí účastnit mistrovských soutěží organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky.

3.

Členský klub je povinen vložit do systému SAFE seznam hráčů družstev podle odstavce 1, vždy k 30. 9. kalendářního roku,
nebo v termínu určeném Manažerem.
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ČLÁNEK 42/C – MLÁDEŽNICKÉ TÝMY

SpSM OFS/A2

1.

Žadatel o licence musí mít alespoň následující mládežnická družstva:
a) nejméně tři mládežnická družstva, a to U9 až U11 s minimálně 42 hráči ve věku U9 – U11 (doporučeno minimálně 14
hráčů v každém ročníku);
b) nejméně čtyři mládežnická družstva, a to U12 až U15 s minimálně 30 hráči věkem v kategorii mladších žáků a 30 hráči
věkem v kategorii starších žáků (doporučeno minimálně 15 hráčů v každém ročníku);

2.

Každé mládežnické družstvo se musí účastnit mistrovských soutěží organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky.

3.

Členský klub je povinen vložit do systému SAFE seznam hráčů družstev podle odstavce 1, vždy k 30. 9. kalendářního roku,
nebo v termínu určeném Manažerem.
ČLÁNEK 42/D – MLÁDEŽNICKÉ TÝMY

SpSM OFS/B1

1.

Žadatel o licence musí mít alespoň následující mládežnická družstva:
a) nejméně tři mládežnická družstva, a to U9 až U11 s minimálně 42 hráči ve věku U9 – U11 (doporučeno minimálně 14
hráčů v každém ročníku);
b) nejméně dvě mládežnická družstva, a to U13 a U15 s minimálně 15 hráči věkem v kategorii mladších žáků a jedno
s minimálně 15 hráči věkem v kategorii starších žáků;
c) návaznost na minimálně jedno mládežnické družstvo dorostu s minimálně 16 hráči dorosteneckého věku působící
pod stejným ID žadatele/držitele.

2.

Každé mládežnické družstvo, s výjimkou týmů do U8, se musí účastnit mistrovských soutěží organizovaných FAČR nebo
jejími pobočnými spolky.

3.

Členský klub je povinen vložit do systému SAFE seznam hráčů družstev podle odstavce 1, vždy k 30. 9. kalendářního roku,
nebo v termínu určeném Manažerem.
ČLÁNEK 42/E – MLÁDEŽNICKÉ TÝMY

SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o licence musí mít alespoň následující mládežnická družstva:
a) nejméně tři mládežnická družstva, a to U9 až U11 s minimálně 42 hráči ve věku U9 – U11 (doporučeno minimálně 14
hráčů v každém ročníku);
b) nejméně dvě mládežnická družstva, a to U13 a U15 s minimálně 15 hráči věkem v kategorii mladších žáků a jedno
s minimálně 15 hráči věkem v kategorii starších žáků;

2.

Každé mládežnické družstvo, s výjimkou týmů do U8, se musí účastnit mistrovských soutěží organizovaných FAČR nebo
jejími pobočnými spolky.

3.

Členský klub je povinen vložit do systému SAFE seznam hráčů družstev podle odstavce 1, vždy k 1. 9. kalendářního roku,
nebo v termínu určeném Manažerem.
ČLÁNEK 43 – ROZŠÍŘENÁ VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

1.

SpSM KFS

Klub musí ve spolupráci se smluvní Základní školou zajistit rozšířenou výuku tělesné výchovy nebo sportovní kroužky, a to
v rozsahu minimálně 2 hodin nad rámec ŠVP (2 hodiny).

2.

Klub musí mít zajištěnu rozšířenou výuku TV minimálně pro ročníky 6. – 9., a to:
a) hodiny zakomponované v rozvrhu smluvní Základní školy;
b) ranní / odpolední kroužky i pro hráče z jiných Základních škol.

3.

Klub musí ve spolupráci s hlavní smluvní Základní školou zajistit odpovídající počet žáků v jednotlivých sportovních třídách,
a to:
a) Více než 8 žáků v každém ročníku 6. – 9. třídy smluvní Základní školy;
b) V případě menšího počtu žáků než 8 v každém ročníku 6. – 9. třídy smluvní Základní školy, zajistit dopolední nebo
odpolední kroužky rozšířené TV pro hráče.
ČLÁNEK 44 – LÉKAŘSKÁ PÉČE O HRÁČE

1.

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

Žadatel o licenci je povinen přijmout a uplatňovat zásady a pravidla sloužící k zajištění toho, aby všichni hráči týmů U9 až
U19 podstupovali každoroční lékařské vyšetření prokazující zdravotní způsobilost pro tréninkovou a zápasovou zátěž.
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ČLÁNEK 45 – SPORTOVNÍ STATISTIKA
1.

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

Žadatel o licenci / Držitel licence je povinen vést následující evidenci, prostřednictvím software stanoveném FAČR:
a) Počtu tréninkových jednotek všech věkových kategorií (měsíčně).
b) Počtu zápasů všech věkových kategorií v rozdělení soutěžní, přátelské, turnajové (měsíčně).
c) Tréninkové plány pro všechny věkové kategorie (měsíčně).
d) Tréninkových ploch všech věkových kategorií (měsíčně).
ČLÁNEK 46 – RASOVÁ ROVNOPRÁVNOST

1.

Žadatel o licenci je povinen přijmout a uplatňovat zásady a pravidla sloužící k boji proti rasismu a diskriminaci ve fotbalu, a
to v souladu s 10 – ti bodovým plánem UEFA o rasismu uvedeným v Bezpečnostních předpisech UEFA.
ČLÁNEK 47 – OCHRANA DĚTÍ A JEJICH PROSPĚCH

1.

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

Žadatel o licenci je povinen přijmout a uplatňovat zásady v souladu s příslušnými směrnicemi UEFA, chránit, zabezpečit a
zajistit dobré životní podmínky mladých hráčů a zajistit bezpečné prostředí, v době, kdy se účastní aktivit organizovaných
žadatelem o licenci.

KRITÉRIA INFRASTRUKTURA
ČLÁNEK 48 – STADION PRO KLUBOVÉ SOUTĚŽE

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o licenci musí mít stadion pro klubové soutěže FAČR.

2.

Není-li žadatel o licenci vlastníkem stadionu, musí předložit písemnou smlouvu s vlastníkem/y stadionu, o oprávnění k jeho
užití.

3.

Musí být zaručeno, že tento stadion může být klubem využíván během celé licenční sezóny k domácím soutěžním utkáním
FAČR, pro kterou se licence vydává.

4.

Stadion musí být klasifikován Komisí pro stadiony FAČR jako způsobilý pro příslušnou licenci.
ČLÁNEK 49 – TRÉNINKOVÁ ZAŘÍZENÍ – DOSTUPNOST

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o licenci musí disponovat tréninkovými zařízeními, která musí být dostupná po období, pro které se licence vydává.

2.

Není-li žadatel o licenci vlastníkem tréninkových zařízení, musí předložit písemnou smlouvu s vlastníkem/y tréninkových
zařízení o oprávnění k jejich užití.

3.

Musí být zaručeno, že tato tréninková zařízení mohou být během celé licenční sezóny využívána všemi týmy žadatele o
licenci, a to s přihlédnutím k jeho programu rozvoje mládeže.

4.

Tréninkové zařízení musí být klasifikováno Komisí pro stadiony FAČR jako způsobilé pro příslušnou licenci.

KRITÉRIA PERSONÁLNÍ
ČLÁNEK 50 – KLUBOVÝ SEKRETARIÁT
1.

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

Žadatel o licenci je povinen jmenovat dle svých potřeb odpovídající počet kvalifikovaných pracovníků sekretariátu, kteří
budou spravovat jeho každodenní záležitosti. Musí mít kancelářské prostory, v nichž bude probíhat jeho správa. Musí zajistit,
aby jeho kancelář byla vybavena alespoň zařízením umožňujícím odesílání a příjem elektronické pošty.
ČLÁNEK 51 – VEDOUCÍ TRENÉR

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat vedoucího trenéra odpovědného za jeho provozní záležitosti.

2.

Odpovědná osoba musí mít minimálně následující kvalifikaci:
I)

SpSM KFS:
a) Kategorie žáků U15 – U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B licence + 2 roky praxe u kategorií U14 a vyšších.
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b) Kategorie přípravek U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér
mládeže UEFA B nebo UEFA B licence.
II) SpSM OFS A:
a) Kategorie žáků U15 – U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B a účastník doškolovacího semináře nebo UEFA B licence a účastník doškolovacího semináře.
b) Kategorie přípravek U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér
mládeže UEFA B nebo UEFA B licence.
III) SpSM OFS B:
a) Kategorie žáků U15 – U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B a účastník doškolovacího semináře nebo UEFA B licence a účastník doškolovacího semináře.
b) Kategorie přípravek U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér
mládeže UEFA B nebo UEFA B licence.
3.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.

4.

Vedoucí trenér musí zároveň být hlavním trenérem jednoho týmu z dané kategorie

5.

Vedoucí trenér musí být členem FAČR.
ČLÁNEK 52 – LÉKAŘ

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat nejméně jednoho lékaře odpovědného za lékařskou péči, a rovněž za prevenci
dopingu.

2.

Kvalifikace lékaře musí být prokázána příslušnými doklady.
ČLÁNEK 53 – HLAVNÍ TRENÉR

SpSM KFS

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného hlavního trenéra odpovědného za fotbalové záležitosti každého
mládežnického družstva.

2.

Hlavní trenér musí být držitelem platné trenérské licence:
a) Družstva U19, U17: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B nebo UEFA B licence.
b) Družstva U15 až U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B nebo UEFA B licence;
c) Družstva U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B nebo UEFA B licence nebo UEFA C licence nebo FAČR C licence;

3.

Trenér družstva musí být členem FAČR.
Hlavní trenér nesmí zároveň působit v žádné jiné trenérské pozici u držitele licence, mimo čl. 51, odst. 2.
Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria

4.
5.

ČLÁNEK 54 – HLAVNÍ TRENÉR

SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného hlavního trenéra odpovědného za fotbalové záležitosti každého
mládežnického družstva.

2.

Hlavní trenér musí být držitelem platné trenérské licence:
a) Družstva U19 nebo U17: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo Trenér mládeže UEFA B nebo UEFA
A licence nebo UEFA B licence nebo UEFA C licence nebo FAČR C licence;
b) Družstva U15 až U12: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B nebo UEFA B licence;
c) Družstva U11 a níže: UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence nebo Trenér mládeže
UEFA B nebo UEFA B licence nebo UEFA C licence nebo FAČR C licence;

3.

Trenér družstva musí být členem FAČR.

4.

Hlavní trenér nesmí zároveň působit v žádné jiné trenérské pozici u držitele licence, mimo čl. 51, odst. 2.

5.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria
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ČLÁNEK 55 – ASISTENT TRENÉRA

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat kvalifikovaného trenéra, který napomáhá hlavnímu trenérovi ve všech fotbalových
záležitostech každého mládežnického družstva.

2.

Asistent trenéra musí být držitelem platné trenérské licence UEFA Pro licence nebo Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A
licence nebo Trenér mládeže UEFA B nebo UEFA B licence nebo UEFA C licence nebo FAČR C licence nebo Leader certifikát
u SpSM OFS a u přípravkových kategorií.

3.

Asistent trenéra musí být členem FAČR.

4.

Asistent trenéra nesmí zároveň působit v žádné jiné trenérské pozici u držitele licence, mimo čl. 56 - Trenér brankářů.

5.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.
ČLÁNEK 56 – TRENÉR BRANKÁŘŮ

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o licenci je povinen jmenovat jednoho kvalifikovaného trenéra brankářů, který napomáhá hlavním trenérům
ve všech fotbalových záležitostech mládežnického družstva a má prokazatelně brankářskou herní praxi.

2.

Trenér brankářů musí být držitelem platné trenérské licence UEFA Pro licence Trenér mládeže UEFA A nebo UEFA A licence
nebo Trenér brankářů FAČR A nebo Trenér brankářů FAČR B nebo Trenér brankářů UEFA A licence nebo Trenér brankářů
UEFA B nebo Trenér mládeže UEFA B nebo UEFA B licence nebo UEFA C licence nebo FAČR C licence.

3.

Trenér brankářů musí být členem FAČR.

4.

Trenér brankářů nesmí zároveň působit v žádné jiné trenérské pozici u držitele licence, mimo čl. 55 – Asistent trenéra.

5.

Aktivní účast v kurzu, který vede k udělení diplomu jedné z výše uvedených kvalifikací, je dostačující ke splnění tohoto
kritéria.
ČLÁNEK 57 – PRÁVA A POVINNOSTI

1.

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

Práva a povinnosti personálu vymezeného v článcích 51 až 56 musí být stanoveny písemně.
ČLÁNEK 58 – POVINNOST NÁHRADY BĚHEM SEZÓNY

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

V případě, že se některá z funkcí uvedených v článcích 51 až 56 během udělené licence uvolní, držitel licence musí zajistit,
aby funkci ve lhůtě 30 kalendářních dnů převzala jiná osoba splňující příslušné kvalifikační požadavky.

2.

V případě, že se některá z funkcí uvolní z důvodu nemoci nebo úrazu, FAČR může uvedenou 30denní lhůtu prodloužit, avšak
pouze tehdy, je-li přesvědčena o tom, že dotčená osoba je stále zdravotně nezpůsobilá k tomu, aby v plnění svých povinností
pokračovala.

3.

Držitel licence musí každé takové nahrazení bezodkladně oznámit FAČR.

KRITÉRIA LEGISLATIVA
ČLÁNEK 59 – PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI V PROGRAMU NA PODPORU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE
SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2
1.

Žadatel o statut musí předložit právně platné prohlášení potvrzující, že:
a) Se bude účastnit soutěží uznaných a organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky.
b) Bezodkladně uvědomí FAČR o jakékoli významné změně nebo skutečnosti zásadního významu pro udělenou licenci.
c) Veškeré předložené dokumenty jsou správné a úplné.
d) Pověřuje FAČR k tomu, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy prověřily veškeré relevantní dokumenty
a vyžádaly si informace od kteréhokoli příslušného orgánu veřejné správy nebo od kterékoliv soukromé organizace.
e) Bere na vědomí, že si FAČR vyhrazuje právo provádět kontroly plnění povinností vyplývajících z těchto pravidel.

2.

Prohlášení musí být podepsáno oprávněným zástupcem žadatele o statut, a to ne déle než tři měsíce před uplynutím lhůty
pro jeho předložení FAČR.
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ČLÁNEK 60 – EVIDENCE
1.

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

Žadatel o statut / Držitel statutu je povinen vést následující evidenci:
a) Kmenových hráčů jednotlivých týmů, a to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil k datu evidence 19 let.
b) Hráčů, kteří v klubu působili alespoň 6 měsíců a nastoupili v mezistátním utkání reprezentačních družstev ČR od „A“
týmu až po tým U15, a to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil k datu evidence 23 let.
c) Hráčů, kteří v klubu působili alespoň 6 měsíců a podepsali profesionální smlouvu v některém klubu v rámci České
republiky, a to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil k datu evidence 23 let.
d) Hráčů, kteří v klubu působili alespoň 6 měsíců a nastoupili v soutěžním utkání týmů I. ligy, resp. II. ligy dospělých, a
to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil k datu evidence 23 let.
e) Hráčů, kteří v klubu působili alespoň 6 měsíců, a kteří se stali hráči KA, a to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil
k datu evidence 23 let.
f) Hráčů, kteří v klubu působili alespoň 6 měsíců, a kteří se zapojili do sportovně výchovného procesu Regionální
fotbalové akademie, a to pololetně s tím, že jejich věk nepřekročil k datu evidence 23 let.

KRITÉRIA FINANCE
ČLÁNEK 61 – VÝROČNÍ FINANČNÍ VÝKAZY

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Členský klub je povinen zpracovávat a předkládat výroční (řádnou) účetní závěrku, a to k zákonnému dni předcházejícímu
termínu podání žádosti FAČR.

2.

Výroční finanční výkazy musejí být ověřeny nezávislým auditorem, naplňuje-li žadatel podmínky dle zákona o účetnictví.
Součástí výkazů musí být také posouzení závazků vůči Fotbalové asociaci, fotbalovým klubům, hráčům a orgánům státní
správy (Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, Pojišťovna/y).

3.

Výroční finanční výkazy musí tvořit:
a) Rozvaha.
b) Výkaz zisku a ztráty.
c) Rozbor závazků vůči Fotbalové asociaci, fotbalovým klubům, hráčům a orgánům státní správy.
d) Finanční data – skutečnost.

4.

Výroční finanční výkazy musejí splňovat minimální podmínky pro vykazování informací v souladu s účetními zásadami České
republiky. Musejí být rovněž poskytnuty srovnávací údaje k předchozímu zákonnému dni uzávěrky.

5.

V případě, že minimální podmínky týkající se obsahu a účetnictví ve smyslu odstavce 4 ve výročních finančních výkazech
splněny nebudou, pak je žadatel o licenci povinen připravit dodatečné informace za účelem splnění minimálních požadavků
na poskytování informací.
ČLÁNEK 62 – ŽÁDNÉ ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI VŮČI FOTBALOVÝM SUBJEKTŮM
SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o statut musí prokázat, že k 31. prosinci předcházejícímu licenční sezóně nemá žádné závazky po splatnosti vůči
fotbalovým subjektům (Fotbalová asociace, fotbalové kluby) související s transakcemi, které se uskutečnily
před bezprostředně předcházejícím 31. prosincem.

2.

Závazky se rozumí částky, které mají být uhrazeny fotbalovým subjektům v důsledku:
a) Uskutečněných přestupů, zahrnující částky, u nichž povinnost zaplatit vzniká splněním určité podmínky.
b) Náhrad nákladů za trénink a příspěvků solidarity ve smyslu Předpisů FIFA pro status a přestupy hráčů, jakož i
jakékoliv částky splatné při splnění určitých podmínek.
c) Kterýchkoliv společných a nerozdílných závazků vyplývajících z rozhodnutí kompetentní autority souvisejících
s činností klubu.
d) Kterýchkoliv společných a nerozdílných závazků vyplývajících z rozhodnutí kompetentní autority souvisejících
s ukončením smlouvy s hráčem.

3.

Žadatel o statut musí vyhotovit a předložit poskytovateli statutu přehled závazků, pokud již tyto informace nebyly
poskytovateli statutu sděleny. Tento přehled musí být vyhotoven i v případě, že během příslušného období nedošlo k
žádným transakcím.

4.

Přehled závazků musí obsahovat alespoň následující:
a)
Výši závazků (pokud existuje) k příslušným subjektům k 31. prosinci kalendářního roku, předcházejícímu
licenčnímu období.
b) Jakýkoliv nárok nebo probíhající řízení.
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5.

Ke každému závazku musejí být uvedeny alespoň následující informace, a to společně s vysvětlujícím komentářem:
a) Jméno věřitele.
b) Veškeré splatné závazky k 31. prosinci, včetně data splatnosti každé neuhrazené částky.
c) Částky, které jsou součástí jakéhokoliv nároku nebo probíhajícího řízení k 31.prosinci.

6.

Žadatel o statut musí zajistit, aby celkové závazky vyplývající z přehledu závazků z přestupů odpovídaly částce uvedené v
rozvaze ohledně závazků souvisejících v účetních záznamech.
ČLÁNEK 63 – ŽÁDNÉ ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI VŮČI DAŇOVÝM ORGÁNŮM A ORGÁNŮM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o statut musí prokázat, že k 31. prosinci předcházejícímu licenční sezóně nemá žádné závazky po splatnosti vůči
daňovým orgánům a orgánům sociálního zabezpečení vyplývající ze smluvních či jiných právních vztahů, které vznikly před
bezprostředně předcházejícím 31. prosincem.

2.

Žadatel o statut musí předložit poskytovateli statutu tabulku odvodů daňovým/sociálním orgánům, která musí obsahovat:
a) Výši závazků (pokud existuje) k příslušným sociálním/daňovým orgánům k 31. prosinci kalendářního roku,
předcházejícímu licenčnímu období.
b) Jakýkoliv nárok nebo probíhající řízení.

3.

Ke každému závazku vůči daňovým orgánům / orgánům sociálního zabezpečení musejí být uvedeny alespoň následující
informace, a to společně s vysvětlujícím komentářem:
a) Jméno věřitele.
b) Veškeré splatné závazky k 31. prosinci, včetně data splatnosti každé neuhrazené částky.
c) Částky, které jsou součástí jakéhokoliv nároku nebo probíhajícího řízení k 31.prosinci.

4.

Žadatel o statut musí zajistit, aby celkové závazky vyplývající z přehledu daňových / sociálních závazků odpovídaly částce
uvedené v účetní rozvaze ohledně závazků splatných daňovým orgánům / orgánům sociálního zabezpečení nebo v
souvisejících účetních záznamech.
ČLÁNEK 64 – BUDOUCÍ FINANČNÍ INFORMACE

SpSM KFS, SpSM OFS/A1, SpSM OFS/A2, SpSM OFS/B1, SpSM OFS/B2

1.

Žadatel o statut musí vypracovat a předložit budoucí finanční informace, aby poskytovateli statutu prokázal svou schopnost
pokračovat ve své činnosti jako nepřetržité trvání účetní jednotky v budoucnosti až do konce platnosti statutu.

2.

Budoucí finanční informace musejí pokrývat období začínající bezprostředně po zákonném dnu uzávěrky výročních
finančních výkazů, případně po dni rozvahy mezitímních finančních výkazů, a to podle toho, který z těchto dnů nastane
později, a musejí pokrývat alespoň celé období platnosti statutu.

3.

Budoucí finanční informace tvoří:
a) rozpočtovaný výkaz zisku a ztráty se srovnávacími hodnotami za bezprostředně předcházející finanční rok a
případné mezitímní období;
b) vysvětlující poznámky, včetně stručného popisu každého významného předpokladu (s odkazem na relevantní
aspekty historických finančních a jiných informací), který byl zpracováním rozpočtovaného výkazu zisku a ztráty a
přehledu o peněžních tocích použit, a rovněž hlavních rizik, jež mohou ovlivnit budoucí finanční výsledky.

4.

Budoucí finanční informace musejí být vypracovávány za každé účetní období (12 měsíců), dle účetního období žadatele /
držitele statutu.

5.

Budoucí finanční informace musejí být vypracovávány v souladu s výročními finančními výkazy a řídit se týmiž účetními
zásadami, jako roční finanční výkazy, s výjimkou změn účetních zásad provedených po dni posledních řádných výročních
finančních výkazů, které se projeví v následujících ročních finančních výkazech – v takovém případě je třeba uvést
podrobnosti.

6.

Budoucí finanční informace musejí splňovat minimální podmínky pro vykazování informací a musejí být doplněny o
dodatečné informace v případě, že je jich třeba k objasnění nějaké skutečnosti nebo by finanční výkazy byly bez nich
zavádějící.

26

KAPITOLA 3
PROJEKTY NA PODPORU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE BEZ LICENČNÍHO ŘÍZENÍ
ODDĚLENÍ ROZVOJ FOTBALU
ČLÁNEK 65 – TURNAJE A KEMPY MLÁDEŽE ORGANIZOVANÉ KLUBY

ROZVOJ FOTBALU

1.

Finanční prostředky jsou určeny k rozdělování kapitoly rozpočtu Komise mládeže FAČR (dále jen Komise mládeže)
na turnaje talentované mládeže organizované pouze kluby, finance jsou zasílány na příslušné kluby.

2.

Žádat může jen klub, který zároveň hraje mistrovská (soutěžní) utkání v dané kategorii.

3.

Komise mládeže finančně podpoří jen turnaje na území ČR, ale jejich účastníky mohou být i zahraniční kluby. Klub může
žádat příspěvek pouze na jeden turnaj v kalendářním roce.

4.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.
ČLÁNEK 66 – TURNAJE ORGANIZOVANÉ KOMISÍ MLÁDEŽE

ROZVOJ FOTBALU

1.

Jedná se o turnaje schválené a organizované přímo Komisí mládeže s tím, že finanční prostředky jdou přímo dodavateli
služeb.

2.

Seznam turnajů: Halové turnaje ŘKFČ a ŘKFM U14, Kouba Cup U15, Olympiáda dětí a mládeže chlapci a dívky U14, Memoriál
Vlastislava Marečka U16, Memoriál Vladimíra Betky U12, Přebor ČR starších žáků, Memoriál Františka Harašty U17, Finále
MKS U13 a U14, Československý Pohár U17 a U19, Halová sezóna ČR U15 a U13, kemp talentovaných brankářů U14.

3.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.
ČLÁNEK 67 – TURNAJE ORGANIZOVANÉ ODDĚLENÍM ELITNÍ MLÁDEŽE FAČR

1.

Jedná se o turnaje pořádané Oddělením elitní mládeže v rámci projektu RFA.

2.

Podporované turnaje jsou:
a) Akademie CUP Karla Poborského, pro věkovou kategorii U15.
b) Akademie CUP pro věkovou kategorii U14.
ČLÁNEK 68 – NEMISTROVSKÉ SOUTĚŽE KFS

ROZVOJ FOTBALU

ROZVOJ FOTBALU

1.

Dlouhodobé soutěže výběrů 14x KFS FAČR v kategorii U13 + U14, dále soutěže starších a mladších přípravek U9 a U11 a dále
mladších žáků U12, na kterých jsou vybíráni hráči jednotlivých KFS za účelem přípravy výběru nejmladší reprezentace ČR
U15.

2.

Finanční prostředky jsou určeny přímo pro Krajské fotbalové svazy.

3.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.
ČLÁNEK 69 – NEMISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS A KEMPY OFS U10 – U13

ROZVOJ FOTBALU

1.

Dlouhodobá soutěž výběrů 77x OFS FAČR v kategorii U11 + U12, na které jsou vybíráni hráči jednotlivých OFS, mimo kluby
s licencí SpSM, za účelem přípravy výběru pro výběry KFS.

2.

Letní prázdninové kempy organizované se spolupráci s KFS.

3.

Finanční prostředky jsou určeny přímo pro Okresní fotbalové svazy.

4.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.
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ČLÁNEK 70 – POHÁR MLÁDEŽE FAČR

ROZVOJ FOTBALU

1.

Turnaje jsou určeny pro věkové kategorie U8 – U13. Hráno systémem okresních a krajských kvalifikací s následnými
finálovými turnaji pro každou kategorii.

2.

Organizačně spadá do gesce FAČR a partnera turnajů ve spolupráci s krajskými a okresními GTM.

3.

Turnaje probíhají dle metodiky FAČR a platných pravidel Fotbalu malých forem.

4.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.
ČLÁNEK 71 – PROGRAM MARKETING

1.

ROZVOJ FOTBALU

Prostředky určené na věcné ceny předávané na všech mládežnických akcích, jakou jsou například poháry, medaile,
individuální ocenění.

2.

Finanční prostředky jsou určeny přímo pro jednotlivé kluby.

3.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.
ČLÁNEK 72 – MCDONALD´S CUP

ROZVOJ FOTBALU

1.

Je systém organizace a zajištění školních fotbalových soutěží pro 1. stupeň základních škol v České republice. Principem
soutěží a základním pravidlem je účast školy (školního družstva) ve sportovní soutěži v rámci struktury škol v ČR.

2.

Soutěž se organizuje od školních a okresních kol až po krajská a republikové finále (Svátek fotbalu). Vítěz republikového
finále se stává mistrem ČR McDonald´s Cup pro příslušný školní rok.

3.

Organizačně spadá McDonald´s Cup do gesce AŠSK ve spolupráci s FAČR přes okresní a krajské GTM. AŠSK je garantem
jednotlivých postupových kol, FAČR řídí soutěž metodicky.

4.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.
ČLÁNEK 73 – ŠKOLNÍ FOTBALOVÁ LIGA 7 A 9 / STŘEDOŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA

ROZVOJ FOTBALU

1.

Je systém organizace a zajištění školních fotbalových soutěží pro základní a střední školy v České republice. Principem
soutěží a základním pravidlem je účast školy (školního družstva) ve sportovní soutěži v rámci struktury škol v ČR.

2.

Soutěž se organizuje od školních a okresních kol až po krajské kolo a republikové finále. Vítěz republikového finále se stává
mistrem ČR školní fotbalové ligy pro příslušný školní rok.

3.

Organizačně spadá ŠkoFL 7,9 a ŠFL do gesce AŠSK ve spolupráci s FAČR přes okresní a krajské GTM. AŠSK je garantem
jednotlivých postupových kol, FAČR řídí soutěž metodicky.

4.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.
ČLÁNEK 74 – UNIVERZITNÍ FOTBALOVÁ A FUTSALOVÁ LIGA

ROZVOJ FOTBALU

1.

Je systém organizace a zajištění fotbalových a futsalových soutěží pro vysoké školy v České republice. Principem je
celoroční soutěž přihlášených vysokých škol nebo jejich detašovaných pracovišť.

2.

Soutěže se organizují od základních skupin přes následné play-off, jehož vítěz se stává mistrem ČR dané soutěže pro
příslušný školní rok.

3.

Organizačně spadá UFoL a UFuL pod ČAUS ve spolupráci s FAČR. ČAUS je hlavním organizátorem soutěží, FAČR je v roli
partnera a spoluorganizátora.

4.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.
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ČLÁNEK 75 – MŮJ PRVNÍ GÓL

1.

ROZVOJ FOTBALU

I. MĚSÍC NÁBORŮ
Měsíc náborů je série akcí orientovaných na seznámení dětí s fotbalem.

2.

Tyto akce jsou realizovány ve dvou hlavních náborových měsících – v květnu a září po 80 akcích, celkem tedy 160 akcí
podpořených FAČR.

3.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.

1.

II. ŠKOLA V POHYBU
Projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách.

2.

Fotbalová asociace České republiky nabízí návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat pedagogy novými prvky se
zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin.

3.

Semináře pro učitele TV organizované 2x ročně v jednotlivých krajích v rozsahu 6 hodin jsou vzdělávacím programem
akreditovaným MŠMT

4.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
Ověření je možné prostřednictvím transparentního účtu FAČR, případně v elektronickém systému IS FAČR.

1.

2.

III. VYBAVENÍ PRO ORGANIZÁTORY AKCÍ
Jednotlivé akce projektu Můj první gól jsou zajišťovány členy Grassroots úseku FAČR, GTM KFS a GTM OFS.
Pro zvýšení prestiže a reprezentativnosti je těmto osobám pravidelně zajišťováno sportovní oblečení, které na tyto akce
využívají.

1.

IV. FOTBALOVÉ BALÍČKY
Jako podporu nových členů FAČR v jejich fotbalových začátcích poskytuje asociace fotbalové balíčky v omezeném množství,
vždy pro děti ve věku 7 let v aktuální sezóně.

2.

Specifikace balíčků bude stanovena Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.

1.

2.

V. MARKETINGOVÉ A KOMUNIKAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Propagace a komunikace fotbalových akcí na veřejnosti je v rámci projektu smluvně zajištěna se společností 2Score.
Specifikace bude stanovena Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
ČLÁNEK 76 – GRASSROOTS TRENÉŘI MLÁDEŽE KFS

ROZVOJ FOTBALU

1.

V jednotlivých Krajských fotbalových svazech (KFS) působí tzv. Grassroots trenéři mládeže (GTM KFS), kteří jsou
zodpovědní za rozvoj mládežnického a neprofesionálního fotbalu v rámci svého KFS.

2.

Hlavní pracovní náplní práce s mládeží ve fotbalovém prostředí je:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Práce s mládeží ve fotbalovém prostředí v rámci KFS;
Výběr talentů ročníků U8 – U14 s návazností do reprezentace ČR U15;
Organizační a trenérská činnost pro příslušný KFS;
Účast v Létajících týmech trenérů (ukázkové TJ v klubech);
Ukázkové hodiny TV a pomoc při organizaci sportovních kroužků na ZŠ a MŠ;
Spolupráce, kontrola činnosti a vedení všech GTM OFS v rámci KFS;
Koordinace činnosti GTM OFS, pravidelná setkání alespoň 1x měsíčně;
Koordinace činnosti a spolupráce s GTM OFS, lektory FAČR a RFA;
Vzdělávání trenérů na licencích UEFA B, UEFA C a FAČR C + Leader certifikát;
Meziokresní výběry přípravek a žáků do U12, trénování, organizace;
Organizace a propagace soutěží školního fotbalu organizovaných FAČR;
Náborové akce FAČR, metodická a organizační pomoc klubům s náborovými akcemi;
Organizace a propagace ženského fotbalu, účast na kempech krajských výběrů dívek;
Sociální programy (veteránský a seniorský fotbal, DD Cup, hendikepovaní atd.);
Kontrolní a konzultativní činnosti pro SCM a SpSM v rámci KFS, navrhování opatření ke zlepšování činnosti;
Ve spolupráci s kluby a příslušným GTM OFS vytvářet podmínky pro zřizování SCM a SpSM v jednotlivých okresech
příslušného KFS, jednání se zástupci měst apod.;
q) Kultivace a rozvoj klubů, konzultativní činnost (licenční systém neprofesionálních klubů);
r) Účast na poradách KFS a OFS, publicita aktivit KFS a ve spolupráci s GTM OFS i aktivit OFS;
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s) Účast na Komisích mládeže KFS, na pozvání i na Komisích mládeže FAČR;
t) Plánování a evidence činnosti v rámci systému stanoveného ze strany FAČR a zasílání plánu a výkazu emailem
předsedovi KFS a sekretáři KFS;
u) Evidence služebních cest a zasílání výkazu podle instrukcí Vedoucího úseku Grassroots;
v) Po konzultaci s vedoucím úseku Grassroots se podřídit rozhodnutím předsedy KFS;
w) Další úkoly podle instrukcí nadřízeného pracovníka (ředitel oddělení rozvoje fotbalu, Vedoucí úseku Grassroots).
ČLÁNEK 77 – GRASSROOTS TRENÉŘI MLÁDEŽE OFS

ROZVOJ FOTBALU

1.

V jednotlivých Okresních fotbalových svazech (OFS) a až 4x v Praze působí tzv. Grassroots trenéři mládeže (GTM OFS), kteří
jsou k dispozici pro konzultace, rady a trenérskou metodiku především malým a středně velkým klubům.

2.

Tito trenéři jsou zodpovědní především za mládežnický a neprofesionální fotbal na úrovni jednotlivých OFS v rámci daného
KFS a jsou klubům a trenérům k dispozici s řešením jejich aktuálních problémů a tréninkového procesu.

3.

Hlavní součástí pracovní náplně je těchto 7 oblastí:
a) Fotbalové kluby:
ukázková TJ přípravky, žáci, dorost; sledování a konzultace TJ; TJ ve spolupráci s RFA; Létající trenéři;
Létající trenéři – brankáři; TJ organizované OFS; TJ organizované OFS; Jednání se zástupci klubů; Licenční
systém neprofesionálních klubů; Školení klubů v XPS; Kontrolní a konzultativní činnost SpSM, SCM, KA;
Organizace mládežnických turnajů; Interní vzdělávání klubu.
b) Fotbal ve školách:
Škola v pohybu MŠ, ZŠ I. a II. stupeň, SŠ, družina a DM (ukázkové hodiny TV metodický rozvoj a inspirace
učitelů tělesné výchovy); Jednání o spolupráci ve školách; McDonald´s Cup; ŠkoFL7, ŠkoFL9; Středoškolská
futsalová liga; Turnaje škol, družin a DM; Akce Měsíc náborů; Semináře pro učitele TV; Mimoškolní aktivity
(kroužky); Realizace spolupráce klubů a škol.
c) Vzdělávání trenérů:
Kurz UEFA B licence; Kurz UEFA C licence; Kurz FAČR C licence; Další kurzy FAČR; Doškolení UEFA B;
Doškolení C FAČR; Semináře pro trenéry přípravek KFS/OFS; Seminář pro trenéry žáků a dorostů KFS/OFS;
Kreditní semináře.
d) Výběry OFS, KFS, FAČR:
Turnaj výběrů OFS U10, U11, U12; Trénink výběru OFS U10, U11, U12; Kemp výběru U11, U12; Sledování
utkání, výběr hráčů do týmů OFS/KFS.
e) Mládežnické turnaje:
Ondrášovka Cup; Turnaje KFS a OFS; Turnaje přípravek; Turnaje KM FAČR; Další turnaje mládeže.
f) Jiná činnost:
Interní vzdělávání FAČR; Konference FAČR; Seminář talentované mládeže; Ženský fotbal; Další náborové
akce; Rozhodčí (nábory, info atd.); Kurzy (Coerver atd.); Galavečer Grassroots; Walking fotbal – senioři 60+;
Veteránský fotbal 40+; UEFA Grassroots week; UEFA Share; Zahraniční stáž; Olympijské festivaly;
Příměstské kempy; Akce pro neregistrovanou mládež.
g) Administrativa:
Výkonný výbor KFS a OFS; Komise mládeže KFS a OFS; Trenérsko metodická komise; Schůzky GTM;
Dotační programy; Aktiv klubů; XPS (výkazy, tvorba cvičení).
ČLÁNEK 78 – NÁRODNÍ GRASSROOTS/GROW KONFERENCE

ROZVOJ FOTBALU

1.

Tyto konference se zaměřují na rozvoj mládežnického a neprofesionálního fotbalu v České republice.

2.

Konference se pořádá primárně v sudý rok a 1x za dva roky.

3.

Jedná se o výbornou platformu pro setkání zástupců krajů a okresů, kterým tak může Fotbalová asociace představit, jaká je
další strategie a pro inspiraci aktuální projekty a aktivity FAČR.
ČLÁNEK 79 – KRAJSKÉ GRASSROOTS/GROW KONFERENCE

ROZVOJ FOTBALU

1.

Těchto 14 konferencí se zaměřuje na rozvoj mládežnického a neprofesionálního fotbalu v České republice v rámci
jednotlivých krajů.

2.

Pořádána je 1x za dva roky, primárně v lichý rok a tematicky navazuje na národní konferenci.

3.

Zváni jsou zástupci krajů, okresů, ale především klubů, kterým tak může Fotbalová asociace představit, jaká je další strategie
a tito lidé pak mohou společné vize a projekty realizovat přímo v klubech.
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ČLÁNEK 80 – SEMINÁŘE FIFA, UEFA, AKADEMIÍ, SCM, SpSM, RFA, SpSM KFS, SpSM OFS
1.

2.

Hlavní náplní těchto seminářů je představení metodických postupů od přípravek, až po dorostenecké kategorie
a sjednocování výchovy mládeže v rámci jednotlivých klubů z celé České republiky.
Na semináře jsou pravidelně zváni hosté z domácího i světového sportovního prostředí.
ČLÁNEK 81 – SEMINÁŘE GRASSROOTS TRENÉRŮ MLÁDEŽE

1.

ROZVOJ FOTBALU, ŽENY

ROZVOJ FOTBALU

Hlavním obsahem seminářů je předávání informací, sjednocování metodiky a vzájemná inspirace, kdy i samotní GTM
prezentují své dosavadní zkušenosti a aktivity v rámci jejich činností s cílem obohatit své kolegy a případně implementovat
fungující aktivity do dalších krajů a okresů.
ČLÁNEK 82 – JUNIORSKÁ LIGA FUTSALU

1.

Organizační zajištění juniorské ligy futsalu kategorie U19 a U17.

2.

Pravidelně se účastní 16 a 16 týmů, které musí mít na soupisce alespoň 18 hráčů pro každou kategorii.

3.

Povinné pro 12x týmy 1. CL futsalu + 4x týmy z 2.CL futsalu.
ČLÁNEK 83 – PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH HRÁČŮ ZAŘAZENÝCH DO REPREZENTAČNÍCH DRUŽSTEV U17 A U19

ROZVOJ FOTBALU

ROZVOJ FOTBALU

1.

Hlavním záměrem projektu je finanční podpora členských klubů, jejichž talentovaní hráči jsou FAČR nominováni do
reprezentačních týmů ČR „U17“a ČR „U19“ pro kvalifikační utkání o postup na Mistrovství Evropy či Mistrovství světa
příslušných věkových kategorií, či pro závěrečný turnaj Mistrovsví Evropy či Mistrovství světa.

2.

Finanční podpora se členskému klubu bude vyplácet v souhrnné částce zpětně po skončení kvalifikační fáze, v případě
postupu na závěrečný turnaj až po skončení závěrečného turnaje, a to na základě žádosti předložené ze strany členského
klubu.

3.

Finanční podpora členskému klubu náleží v případě, že:
a) v rámci příslušné kvalifikační fáze uvolní včas všechny nominované hráče dle pokynů FAČR;
b) v případě postupu na závěrečný turnaj uvolní včas všechny nominované hráče dle pokynů FAČR;
c) do 14 dnů od skončení příslušné kvalifikační fáze, v případě postupu na závěrečný turnaj pak do 14 dnů od skončení
příslušného závěrečného turnaje, doručí FAČR žádost o poskytnutí finanční podpory dle tohoto článku, přičemž tato
žádost bude obsahovat alespoň:
název členského klubu, který o finanční podporu žádá;
seznam hráčů zúčastnivších se na základě nominace kvalifikačního utkání nebo závěrečného turnaje.

4.

Finanční podporu lze účelově využít pouze na:
a) sportovní (kondiční a rekondiční) přípravu hráčů členského klubu ve věkové kategorii „U17“ nebo „U19“;
b) regeneraci hráčů členského klubu ve věkové kategorii „U17“ nebo „U19“;
c) zajištění výživy a nutričního specialisty pro hráče členského klubu ve věkové kategorii „U17“ nebo „U19“;
d) zlepšení psychologické a mentální odolnosti hráčů členského klubu ve věkové kategorii „U17“ nebo „U19“.

5.

Členský klub je povinen FAČR předložit zprávu o účelovém využití udělené finanční podpory. V případě, že členský klub
využije finanční podporu nebo její část v rozporu s účelovým určením dle odstavce 4, je povinen veškerou získanou finanční
podporu vrátit FAČR, a to ve lhůtě stanovené FAČR.

6.

O udělení finanční podpory rozhoduje pro příslušný kalendářní rok před jeho začátkem VV FAČR.
ČLÁNEK 84 – PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH HRÁČŮ DO 20 LET V KLUBECH HRAJÍCÍCH F:NL

1.

ROZVOJ FOTBALU

Finanční podpora spolků klubů ze strany FAČR při zařazování hráčů z dorosteneckých nebo juniorských kategorií do sestav
seniorských týmů.

2.

Podpora přechodu hráčů z dorosteneckých a juniorských kategorií do seniorských týmů.

3.

Určeno pro přidružené spolky klubů hrající F:NL (druhá nejvyšší seniorská fotbalová soutěž v ČR).
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ODDĚLENÍ FOTBAL ŽENY
ČLÁNEK 85 – PRAGA CUP
1.

2.

ŽENY

Dívčí žákovský mezinárodní turnaj v hale, který má dlouholetou tradici. Turnaj pro kategorii starších a mladších žákyň.
Turnaje se účastní 8 a 8 týmů.
ČLÁNEK 86 – WOMEN FOOTBALL COMMITTEE INTERNATIONAL CUP

1.

Každoroční mezinárodní klubová konfrontace pro nejlépe umístěné týmy z 1. ligy dorostenek v kategorii WU18.

2.

Turnaje se účastní 8 týmů.
ČLÁNEK 87 – KEMPY WU13, WU14

ŽENY

ŽENY

1.

Regionální výběry dívek v kategorii WU13 (krajské vícedenní kempy pořádané až 4x ročně včetně závěrečného turnaje
jednotlivých regionů).

2.

Výběry talentovaných dívek v kategorii WU14 (Čechy, Morava pořádané až 4x ročně, včetně dvou vzájemných utkání).

3.

Tyto kempy slouží pro výběr talentů s předpoklady jako základ budoucí reprezentace hráček do 15 let věku – WU15.
ČLÁNEK 88 – DÍVKY V REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ AKADEMII

ŽENY

1.

Proces zapojení dívek do fungujícího projektu RFA v kategorii U14 a U15 od školního roku 2021/2022.

2.

Centralizace a vytvoření nadstandartních výchovně vzdělávacích podmínek pro pohybově a talentově nadané hráčky s cílem
optimalizovat sportovní, společenský a osobnostní rozvoj každého jedince.

3.

Výsledkem by mělo být zlepšení výkonů hráček v mateřských klubech a postupně i v reprezentacích
ČLÁNEK 89 – TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKYŇ

1.

ŽENY

Mezinárodní turnaj pro kategorii dívek WU15.

2.

Každoroční mezinárodní klubová konfrontace nejlepších týmů z Čech a Moravy s kluby ze zahraničí.

3.

Turnaje se účastní 8 týmů.
ČLÁNEK 90 – KEMPY BRANKÁŘEK

ŽENY

1.

Tréninkové kempy v rámci regionálních pro rozvoj dívčích brankářek od kategorie WU13.

2.

Pravidelné samostatné kempy v rámci jedné kategorie pro účely širší nominace brankářek reprezentace WU15 – WU19
ČLÁNEK 91 – UKÁZKOVÉ TRÉNINKY ŽENSKÝCH MLÁDEŽNÍCKÝCH DRUŽSTEV

ŽENY

1.

Hlavní náplní ukázkových tréninků často spojených se seminářem je praktické představení metodiky pro dívčí fotbal
v kategorii WU15 – WU18.

2.

Důležitým bodem programu je předávání informací, sjednocování metodiky a vzájemná inspirace, kdy i samotní trenéři
reprezentace prezentují své dosavadní zkušenosti a aktivity v rámci jejich činností s cílem obohatit své kolegy a případně
implementovat fungující aktivity do klubů.
ČLÁNEK 92 – PODPORA ŽENSKÝCH TÝMŮ

ŽENY

1.

Podpora samostatných mládežnických družstev v kategoriích mladší a starší přípravky, mladších a starších žákyň.

2.

Celkový objem finančních prostředků k čerpání bude stanoven Výkonným výborem vždy na začátku kalendářního roku.
ČLÁNEK 93 – CHARITATIVNÍ TURNAJ MICHALKA

1.
2.

ŽENY

Charitativní turnaj na podporu rehabilitační a zdravotní péče 9leté Michalky Hlušičkové.
Turnaj za účasti reprezentantek WU17, WU19 i A týmu a internacionálek.
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KAPITOLA 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 94 – SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Přílohou těchto pravidel je článek 94 – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení, včetně:
a) Podmínky pro přidělení jednotlivých stupňů finanční podpory pro spolky ČR.
b) Povinné kategorie a mužstva.
c) Finanční podpora klubům – přehled povinných pozic a finančních odměn trenérů

2.

V případě regionálních fotbalových akademií platí, že tato pravidla stanoví minimální požadavky pro vznik Regionálních
fotbalových akademií, jež organizuje a řídí FAČR.

3.

Licenční řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti těchto Pravidel pro programy na podporu talentované mládeže se
dokončí podle dosud platných pravidel.

4.

Ve výjimečných případech, kdy z důvodů vyšší moci není objektivně možné naplnit všechny povinnosti uložené těmito
pravidly, může Výkonný výbor FAČR:
a) prodloužit platnost již udělených licencí, resp. certifikátů;
b) udělit výjimku z povinnosti stanovené těmito pravidly.

5.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 7. 2021

Za Výkonný výbor FAČR:

Martin MALÍK
Předseda FAČR

Karel KULA
Gestor VV FAČR mládež
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