
…nová cesta k vítězství! 
             



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – nutné aktivity KLUBŮ 
 

1) Administrátor KLUBU – člen FAČR, delegován klubem za účelem jednat za klubu v prostředí IS  

 

- 3 úrovně práv klubového administrátora – další práva možnost zadávat do is.fotbal.cz (březen): 

 

- Hlavní administrátor, kompletní práva v IS (max. 3/klub) – písemná žádost, registruje FAČR 

- Administrátor On-line registrace, práva On-line registrace (10/klub) – registruje hlavní adm. v IS 

- Administrátor soutěže, práva zápisu o utkání (20/klub) – registruje hlavní adm. v IS 

 

- Odpovědnost za administrátora – KLUB 

 

 

2) Nahrávání fotografie hráčů – identifikace hráčů v prostředí IS 

 

- Schvaluje centrální registrace FAČR 

- V systému do 31.května 

 

 

3)  Doplnění údajů klubu – sběrná faktura 

 

 

4) Technické vybavení klubů – notebook s připojením na internet 

 

- Nabídky od partnerů FAČR (balíček: notebook + internet + servis) 

 

  

 

 

   
 

 



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – nutné aktivity KFS, OFS 
 

 

1) Registrace řídících složek soutěže 

 

- rozhodčí a delegáti 

- členové odborných komisí (STK, DK,) 

 

 

 

 

2) Školení sekretářů OFS – nové prostředí správy soutěží 

 

- Náhrada VSF 

- Nový redakční systém webového portálu www.fotbal.cz (1.7.2015) 

- První termíny – DUBEN 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

http://www.fotbal.cz/


FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – jednotlivé základní procesy  
 

 

1) On-line REGISTRACE (registrace, přestup, hostování, střídavý start) 

 

- V 1. fázi pro neprofesionální fotbalisty 

- Vše probíhá na pozadí IS, systém hlídá splnění všech podmínek přestupního řádu 

- Povinnost žádajícího klubu vlastnit písemný souhlas hráče s danou aktivitou 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

Karta hráče 
Databáze IS 

Klub A 

Klub B 

- Souhlas hráče (zák. zástupce) 
- Potvrzuje podmínky ze strany FAČR 

- Schválí 
- Zamítne 



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – jednotlivé základní procesy  
 

2) Zápis o utkání 

 

- Předvyplněné položky 

- Zamezení možnosti neoprávněného startu hráče 

- Okamžitý výsledkový servis 

- Automatická příprava podkladů pro DK, STK 

- Dvě formy zápisu – „jedenáctkový“ a opakované střídání 

- Rozhodčí a rozhodčí „laik“ 

- Odpovědnost za zápis – rozhodčí, příp. domácí klub  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

Zápis o utkání 
is.fotbal.cz 

Klub 
domácí 

Klub 
hosté 

Rozhodčí 

Řídící 
orgán 

soutěže 

1. Řídící orgán soutěže nominuje rozhodčí a delegáty na zápas. 
2. Klub je povinen nejpozději 30 min. před utkáním doplnit sestavy. 
3. Nejpozději v čase začátku utkání se pro kluby zápis uzavře. 
4. Případné změny doplní před začátkem utkání rozhodčí. 
5. V průběhu zápasu i po jeho ukončení může zápis editovat pouze rozhodčí zápasu (vstřelené branky, udělené tresty atd..). 
6. Neprodleně po ukončení zápasu rozhodčí uzavře základní část zápisu – potvrzení klubů (kontrola správnosti údajů). 
7. Kompletní uzavření zápisu včetně zprávy rozhodčího, delegáta – do 12. hodiny následujícího dne po utkání. 
8. Klub má možnost podat protest – do 24 hodin po termínu kompletního uzavření zápisu. 
9. Pokud není podnět k řešení pro DK, STK, zápis se stává oficiálním zápisem o utkání. 

 

www.fotbal.cz 



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – jednotlivé základní procesy  
 

 

3)  Seznam hráčů pro identifikaci při utkání 

 

 

- Klub je povinen na vyžádání předložit rozhodčímu aktuální listinu hráčů (tisková sestava z IS FAČR). 

- Sestava obsahuje všechny náležitosti vyplývající z legislativy FAČR. 

- Jméno a příjmení, fotografii, ID, stav hráče (klubová příslušnost, termíny hostování..). 

- Verzi dokumentu a systémové časové razítko tisku. 

- Jméno uživatele tisku dokumentu. 

 

 

Praxe:  

Administrátor klubu si na začátku sezóny vytiskne kompletní listinu hráčů požadovaného týmu – nový seznam tiskne 

až v případě změny stavu hráčské základny. 



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – jednotlivé základní procesy  
 

 

4)  Sběrná faktura 

 

- Perioda 1x faktura/měsíc – souhrnná částka od FAČR (registrace, servis – organizace, tresty). 

- Položky na fakturu zapisují jednotlivé řídící složky (OFS, KFS, FAČR). 

- Aktuální přehled položek v is.fotbal.cz:  

- v neuzavřeném fakturačním období možnost online rozporu 

- rozpor částky uzavřené faktury formou dobropisu 

 

- Výhody sběrné faktury 

 

- Šetříme čas i peníze – není potřeba: 

- vyplácet rozhodčí ihned po zápase 

- chodit a platit složenkami na poště (např. poplatky za DK, STK, atd.) 

- jezdit do krajského či hlavního města kvůli registraci (úspora za cestovné a šetření „nervů“ v nekonečných frontách) 

   

- V budoucnosti kladen důraz na transparentnost: 

- příjmy klubu ze státních dotací a jejich vyúčtování 

- náklady klubu na organizaci utkání a svých týmů startujících v soutěžích (rozhodčí, DK, STK) – platby uvedeny na 

sběrné faktuře obdržené od FAČR 

- rozhodčí – odvody FÚ 



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – implementační tým 
 

Rudolf Řepka (GS)  

fotbalovo-politický gestor 
projektu 

Jan Pauly (ředitel LPO) 

 gestor procesního vedení projektu 
a rekodifikace legislativy   

Jiří Helcl (vedoucí úseku IT) 

gestor technického řešení projektu 

Libor Kabelka (ředitel FO) 

gestor finančního řešení projektu    

Národní Darwinové 

 

Jan König, Emil Ubias /Čechy/ 

Vladimír Janoško /Morava/ 
 

 

•Odpovědní za implementaci 
projektů na celém území ČR. 

 

•Odpovědnost za krajské 
Darwiny a jejich „domovské“ 
kraje. 

Darwinové ŘK a KFS  

 

2 vedoucí sekretáři ŘK 

12 sekretářů KFS 
 

 

•Odpovědní za implementaci 
projektu na úrovni ŘK a v 
jednotlivých krajích. 

 

•Odpovědní za okresní 
Darwiny v jejich domovském 
kraji (dle počtu okresů v 
kraji). 

Darwinové OFS 

 

76 delegovaných osob OFS 
 

 

 

•Odpovědní za implementaci 
projektu ve svém okrese. 

 

•Pomoc okresním klubům 
(administrátorům) a rozhodčím 
v hladkém přechodu na 
elektronizaci (pořádání 
školení, workshopů a porad). 

Do implementace projektu zapojeno celkem 96 „školitelů“ (Darwinů): 



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – Komunikační kanály a důležité odkazy 
 

 

Webové stránky: 

 

- revoluce.fotbal.cz 

- is.fotbal.cz 

 

Návody: 

 

- Návody a videonávody – (is.fotbal.cz v sekci NÁPOVĚDA) 

- Informační materiály (is.fotbal.cz v sekci NÁPOVĚDA) 

 

Testovací verze: 

 

- Od 1.2. na testovací databázi – testovani.fotbal.cz 

- On-line registrace 

 

Kontakty: 

 

- Okresní/krajský školitel (Darwin) – zveřejněno na revoluce.fotbal.cz 

- revoluce@fotbal.cz 

- Informační telefonní linka – od 1.2. – 233 029 233 

 

 

mailto:revoluce@fotbal.cz
mailto:revoluce@fotbal.cz

