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INFORMACE GENERÁLNÍHO SEKRETÁŘE FAČR – 01.2022
1. Aktuálně platná hygienicko-epidemiologická opatření dle nařízení MZČR
Pro konání valných hromad OFS a KFS:
•
•

•

do přítomnosti max. 20 osob se kontrola bezinfekčnosti se neprovádí, platí pouze povinnost
nevykazovat příznaky nemoci covid-19,
jinak je povoleno max. 100 osob, kdy platí povinnost prokazování bezinfekčnosti jedním z
následujících způsobů:
▪ laboratorní potvrzení o prodělaní covidu-19 v posledních 180 dnech,
▪ certifikát o dokončeném očkování,
▪ PCR test pro osoby s kontraindikací/ rozočkované,
povinnost nošení respirátoru, pokud není možné dodržet rozestupy nejméně 1,5 m.

Pro přípravná a soutěžní utkání (včetně halových utkání a turnajů):
Od mé poslední zprávy z konce roku 2021 se bohužel zatím nic nezměnilo. Aktuálně stále platí tato
opatření pro provozování „fotbalových aktivit“ - https://facr.fotbal.cz/hygienicko-epidemiologickapravidla-ve-vztahu-k-fotbalu-a-futsalu/a15406.
I nadále probíhají jednání s představiteli NSA, se zástupci dalších sportovních svazů a zejména MZČR o
úpravě těchto podmínek.
2. Financování
V návaznosti skutečnosti, že nová Vláda ČR získala tento týden důvěru Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR, očekáváme v následujícím období schválení aktualizovaného státního rozpočtu, jehož
součástí bude i financování sportu v letošním roce. Vedení asociace je i v této záležitosti i nadále
v intenzivním kontaktu jak s představiteli nové vlády tak i s vedením NSA.
3. Novelizace předpisů
Vzhledem k úpravě Soutěžního, Disciplinárního a Přestupního řádu FAČR upozorňuji na tyto
aktualizace platné od 1.1.2022, jejichž kompletní znění naleznete na nově vytvořené stránce úřední
desky Novelizace předpisů (https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/p144).
4. Nový sekretář v Libereckém KFS
Kromě již avizovaných nových krajských sekretářů v Pardubickém a Jihočeském KFS, nastoupil od
1.1.2022 rovněž nový sekretář Libereckého KFS p. Zbyněk Poppr, poppr@fotbal.cz, telefon
737 162 596.
V Praze dne 13.1.2022
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