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1. Řízení soutěže
(1) Pohárovou soutěží dospělých FAČR je MOL Cup.
(2) MOL Cup doplňuje mistrovské soutěže dospělých.
(3) MOL Cup je kvalifikační soutěží pro účast v Evropské lize UEFA.
(4) Řídícím orgánem soutěže je Výkonný výbor FAČR, který pověřuje řízením Řídící komisi

Poháru FAČR (dále jen „Řídící orgán Poháru“).
(5) Družstva startují v soutěži na vlastní finanční náklady.
(6) Odměny rozhodčích a delegátů se řídí podle přílohy č. 1 Řádu rozhodčích a delegátů.
(7) Je-li účastníkem utkání členský klub profesionální soutěže, nelze pro utkání soutěže

využít hřiště s umělým povrchem. To neplatí, pokud tento členský klub s odehráním
utkání na hřišti s umělým povrchem souhlasí.

(8) Pořádající členské kluby profesionálních soutěží musí utkání odehrát na hřištích, která
splňují podmínky pro profesionální soutěž, kterou hrají. Současně může Řídící orgán
Poháru nařídit jiné místo utkání při vyhodnocení utkání jako rizikového.

(9) Řídící orgán Poháru může nařídit jiný čas začátku utkání z důvodu TV přenosu, popř.
jiného online vysílání.

(10)Pořádající členské kluby jsou povinny od 1. kola pořizovat z utkání videozáznam a ten
uchovat po dobu 30 dnů a během této doby jej předložit na vyžádání řídícímu orgánu
Poháru. Videozáznam lze vysílat online pouze po schválení Řídícího orgánu Poháru.
Utkání Mol Cupu nelze vysílat přes TV COM. Klub může umístit 90 vteřinový sestřih
z utkání na své webové stránky, popřípadě dalších sociálních sítích, bez schválení Řídící
orgánu Poháru nejdříve 24 hodin po utkání. Sestřih ani videozáznam z utkání nelze
poskytovat třetím stranám bez souhlasu Řídícího orgánu Poháru.

(11)Napomínání hráčů se neeviduje.
(12)Pro účely disciplinárního řízení se na utkání MOL Cup hledí jako na utkání té fotbalové

soutěže, kterou hraje družstvo, jehož člen se dopustil disciplinárního provinění.
U závažnejších disciplinárních provinění je určující postavení družstva účastnícího se
vyšší fotbalové soutěže.

(13)Rozhodčí na utkání deleguje KR ŘKČ nebo KR ŘKM na základě územní příslušnosti
družstev. V případě účasti družstva 1. nebo 2. ligy v utkání deleguje rozhodčí KR FAČR.
Delegáty na utkání od 1. kola deleguje stejná KR jako rozhodčí.

(14)Při utkáních semifinále a finále je vždy použita technologie VAR. V odůvodněných
případech může Řídící orgán Poháru rozhodnout o nasazení technologie VAR ve 4. kole
nebo čtvrtfinále.

2. Systém soutěže
(1) MOL Cup se hraje vylučovacím jednokolovým systémem. Všechna utkání se hrají podle

Pravidel fotbalu a ostatních účinných předpisů FAČR.
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(2) V případě nerozhodného stavu po skončení základní hrací doby se o vítězi utkání
rozhodne v prodloužené době hry 2 x 15 minut. Pokud bude po ukončení prodloužené
doby výsledek utkání nerozhodný, vítěz utkání se určí prováděním kopů z pokutové
značky dle Pravidla 10 Pravidel fotbalu.

(3) Ve všech utkáních soutěže musí před utkáním každé družstvo uvést do Zápisu o utkání
náhradníky družstva v počtu nejvýše sedmi osob, ze kterých smí v průběhu utkání
vystřídat nejvýše 5 hráčů ve třech přerušeních hrací doby (poločasová přestávka se
nepočítá), v případě prodloužení lze vystřídat 1 hráče navíc.

3. Účast
Klub se účastní soutěže pokud:
a) hraje profesionální soutěž povinně, s výjimkou B družstev;
b) podá přihlášku do soutěže MOL Cup a zároveň se účastní soutěží řízených Řídící komisí

pro Čechy nebo Řídící komisí pro Moravu, je vítězem krajských kol Poháru FAČR
s výjimkou B družstev;

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

4. Zařazení účastníků do soutěže
(1) Do soutěže jsou zařazeny kluby profesionálních soutěží povinně a všechny ostatní kluby

na základě platně podané přihlášky.
(2) Do předkola soutěže jsou zařazeny kluby, které jsou vítězi krajských kol Poháru FAČR

a kluby hrající soutěže ŘKČ a ŘKM.
(3) Do 1. kola jsou zařazeny vítězné kluby z předkola a dále všechny ostatní platně

přihlášené kluby s výjimkou klubů účastnících se I. ligy. Kluby účastnící se II. ligy
(FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY) jsou nasazeny.

(4) Kluby účastnící se I. ligy jsou zařazeny přímo do 2. kola, s výjimkou klubů, které se
účastní evropských klubových soutěží a vítěze skupiny o umístění ze soutěžního ročníku
2021/2022, které jsou zařazeny do 3. kola.

5. Termíny utkání
(1) Termíny soutěže jsou uvedeny v termínové listině, kterou vydává Řídící orgán Poháru.

Termínová listina soutěže MOL Cup musí být v souladu s termínovou listinou
profesionálních soutěží. Termín utkání lze změnit pouze na základě změny termínové
listiny profesionálních soutěží.

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

6. Změny termínů
(1) Změny termínů utkání se řídí ustanovením § 8 odst. 4 Soutěžního řádu.
(2) Změnu termínu utkání (odložení) Řídící orgán soutěže provede také z důvodu

hromadného onemocnění hráčů klubu, které bude doloženo rozhodnutím Orgánu ochrany
veřejného zdraví v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 až 4 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Veškeré změny termínů zveřejňuje Řídící orgán soutěže na Úřední desce, eventuelně
e-mailem jednotlivým účastníkům utkání.
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(4) Žádosti o změny termínů jsou předkládány Řídícímu orgánu soutěže nejpozději jeden
týden před konáním utkání. Žádost obsahuje důvod změny termínu a písemné stanovisko
soupeře. Poplatek za změnu termínu se od 2. kola stanovuje na 500,- Kč (sběrná faktura
žadatele). V předkole a 1. kole se poplatky nehradí.

7. Organizátor utkání MOL Cup
(1) Losování předkola a 1. kola provede Řídící orgán Poháru na základě územní příslušnosti,

kdy se odděleně losuje pro Čechy a Moravu. Organizátorem utkání je v předkole a 1. kole
vždy účastník nižší soutěže, kdy pro určení úrovně soutěže je rozhodující aktuální
soutěžní ročník; v případě shody úrovně soutěže obou klubů je organizátorem utkání
první vylosovaný členský klub.

(2) Ve 2. kole losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou rozděleny do
košů na licenční (I. a II. liga) a nelicenční. Řídící orgán Poháru dále rozdělí kluby do
skupin dle územní příslušnosti. Losují se herní dvojice z koše nelicenčních klubů proti
klubům z koše licenčních klubů. Organizátorem utkání je vždy nelicenční klub.
V případě, že koš licenčních klubů zůstane prázdný, losují se dále herní dvojice z koše
nelicenčních klubů. Organizátorem utkání je prvně vylosovaný klub, bez ohledu na
úroveň soutěže. Licenční kluby na sebe ve 2. kole soutěže nemohou narazit.
Kluby jsou oprávněny se losování zúčastnit.

(3) Ve 3. kole losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou rozděleny do
košů na kluby licenční (I. a II. liga) a nelicenční. Licenční kluby jsou dále rozděleny
podle úrovně soutěže v probíhajícím ročníku a umístění v mistrovských soutěžích
v předcházejícím ročníku, na „nasazené“ a „nenasazené“. Nasazených klubů je zpravidla
16. Nelicenční kluby jsou vždy organizátorem utkání a losují se do herní dvojice proti
licenčním klubům z koše „nasazení“. Zbývající licenční kluby jsou následně vylosovány
do herních dvojic z koše „nasazení“ proti koši „nenasazení“. Organizátorem utkání je
prvně vylosovaný klub bez ohledu na úroveň soutěže.
V případě, že bude celkový počet nelicenčních klubů ve 3. kole vyšší, než počet
licenčních klubů, je organizátorem utkání prvně vylosovaný nelicenční klub, bez ohledu
na úroveň soutěže. V případě, že koše licenčních klubů zůstanou prázdné, losují se dále
herní dvojice z koše nelicenčních klubů.
Kluby jsou oprávněny se losování zúčastnit.

(4) Ve 4. kole losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou zařazeny do
jednoho koše, bez nasazení. Organizátorem utkání je prvně vylosovaný klub bez ohledu
na úroveň soutěže, nebo skutečnost, zda se jedná o klub licenční, nebo nelicenční.
Kluby jsou oprávněny se losování zúčastnit.

(5) Ve čtvrtfinále losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou zařazeny do
jednoho koše, bez nasazení. Organizátorem utkání je prvně vylosovaný klub bez ohledu
na úroveň soutěže, nebo skutečnost, zda se jedná o klub licenční, nebo nelicenční.
Kluby jsou oprávněny se losování zúčastnit.

(6) V semifinále losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou zařazeny do
jednoho koše, bez nasazení. Organizátorem utkání je prvně vylosované družstvo bez
ohledu na úroveň soutěže, nebo skutečnost, zda se jedná o klub licenční, nebo nelicenční.
Kluby jsou oprávněny se losování zúčastnit.
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(7) Pro finálové utkání bude vybrán stadion toho z účastníků finále, který je v tabulce
koeficientů za posledních pět dokončených ročníků na nižší pozici. O pořadí rozhoduje
počet bodů, s tím, že za vítězství je 5 bodů, za finále 4 body, za semifinále 3 body, za
čtvrtfinále 2 body a za osmifinále 1 bod. Při rovnosti bodů je výše v pořadí ten, který byl
v novějším ročníku (konkrétně 2021/2022) úspěšnější, pokud se nerozhodne pak je výše
ten, kdo byl úspěšnější v předchozím ročníku 2020/2021 atd. Pokud jsou srovnání stejná,
rozhodne los.

8. Protest
(1) Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem

FAČR.
(2) Pokud bylo protestu alespoň částečně vyhověno, vrací se uhrazený poplatek v plné výši,

v opačném případě poplatek propadá ve prospěch FAČR.
(3) Protest může podat klub, jehož družstvo v utkání hrálo, z důvodu:

‒ neoprávněného nastoupení hráče k soutěžnímu utkání;
‒ nezpůsobilosti hrací plochy ke hře, pokud na tuto skutečnost byl rozhodčí členským

klubem, jenž podává protest, upozorněn ve chvíli, kdy členským klubem byla
nezpůsobilost hrací plochy zjištěna;

‒ zjevného pochybení rozhodčího spočívajícího zejména v chybné identifikaci hráče,
jenž byl napomenut nebo vyloučen, přičemž v takovém případě může protest
směřovat pouze k disciplinárním důsledkům takového zjevného pochybení
rozhodčího;

‒ zjevného porušení pravidel rozhodčím, které mělo rozhodující vliv na konečný
výsledek utkání;

‒ jiné významné události, která měla rozhodující vliv na konečný výsledek utkání.
(4) Protest musí splňovat následující náležitosti:

‒ označení důvodu podle výše uvedeného;
‒ odůvodnění protestu;
‒ označení důkazů;
‒ návrh rozhodnutí o protestu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí o protestu se řídí Procesním řádem FAČR.

9. Poplatky
(1) Poplatky za řízení o protestu jsou stanoveny podle soutěže, které se účastní družstvo

podávající protest.
(2) Poplatek za projednání disciplinárního řízení a odvolání je stanoven podle soutěže, které

se účastní proviněné družstvo nebo jeho hráč.

10. Titul a ceny
(1) Vítěz Poháru FAČR:

a) obdrží putovní Pohár FAČR,
b) se kvalifikuje do Evropské ligy UEFA, případně do Evropské konferenční ligy

UEFA a to na základě aktuálního žebříčku UEFA; to neplatí, pokud se zároveň
kvalifikuje do Ligy mistrů UEFA,

c) obdrží pro své hráče medaile.
(2) Poražený finalista obdrží pro své hráče medaile.
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Tabulka koeficientů klubů 2017 – 2022
Klub BODY 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
SK Slavia Praha 18 5 5 1 5 2
AC Sparta Praha 16 1 3 5 3 4
FK Jablonec 12 4 1 2 2 3
1.FC Slovácko 11 2 1 2 1 5
SK Sigma Olomouc 10 1 2 3 2 2
FC Viktoria Plzeň 10 1 1 3 4 1
FC Baník Ostrava 10 2 4 2 1 1
FC Slovan Liberec 10 2 2 4 2 0
FK Mladá Boleslav 9 3 0 2 2 2
FK Teplice 8 1 2 1 3 1
FC Hradec Králové 6 2 0 0 1 3
Bohemians Praha 1905 6 0 3 0 1 2
FC Fastav Zlín 6 3 1 1 0 1
MFK Karviná 4 1 2 0 0 1
SK Dynamo České Budějovice 3 0 0 1 1 1
FC Vysočina Jihlava 2 1 0 0 0 1
FC Sellier & Bellot Vlašim 2 1 0 0 1 0
FK Dukla Praha 2 0 1 1 0 0
Slezský fotbalový club Opava 2 0 1 1 0 0
FK Varnsdorf 1 0 0 0 0 1

FC Slavia Karlovy Vary 1 0 0 0 1 0

FC Zbrojovka Brno 1 0 0 0 1 0

FK Viktoria Žižkov 1 0 0 1 0 0

1. FK Příbram 1 0 1 0 0 0

MFK Chrudim 1 0 1 0 0 0

TJ Jiskra Domažlice 1 1 0 0 0 0

Poznámky:
Analogicky by se určovalo místo pořádání finále 2023 atd., vždy ten nejstarší ročník by byl
vypuštěn a nahrazen tím nejnovějším dokončeným. Jde o jednoduché stanovení pořadí – za
celkové vítězství 5 bodů, za finále 4 body, za semifinále 3 body, za čtvrtfinále 2 body a za
osmifinále 1 bod. V každém ročníku se rozdělí 31 bodů. Při rovnosti bodů je v tabulce výše a
má tedy menší naději na přidělení dějiště finále ten klub, který měl v posledním ročníku lepší
výsledek. Pokud je i zde shoda, pak rozhoduje výsledek z ročníku následujícího a takto se
postupuje až do určení. Shody ve všech pěti ročnících je velmi nepravděpodobná, pokud by
přece nastala, rozhodl by los.
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