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Infotbal je elektronický 
informační občasník Fotbalové 
asociace České republiky, 
sloužící k vnitřní komunikaci 
mezi sekretariátem FAČR a 
jednotlivými KFS, OFS a  
fotbalovými oddíly sdruženými 
pod hlavičkou FAČR. 

Vyplňte přihlášky za člena FAČR co nejdříve! 

 

Do konce února 2012 by měly být zaslány vyplněné přihlášky 

za člena FAČR. Termín je stanoven proto, aby byl čas na 

vytvoření kompletní databáze členů největší sportovní 

organizace v České republice. „Jak známo, valná hromada, 

která je nejvyšším orgánem FAČR, schválila na svém 13. 

řádném zasedání 26. června 2011 nové stanovy. Jejich 

součástí je i specifikace vzniku členství. To je nově 

definováno jak pro fyzické osoby, tedy pro jednotlivce, tak 

i pro právnické osoby, kterými jsou především kluby, ale i 

jiné právnické osoby. V principu jde o to, aby byl zaveden 

jasný pořádek do toho, kdo členem FAČR je a kdo není. 

Tento krok přinese mnohé výhody. Nastala doba, kdy už 

neobstojí argumenty podpořené čísly neodpovídajícími 

realitě, protože je více než jindy důležité vědět, kolik nás 

přesně je. Čekají nás jednání se státem o financování 

sportu, dochází ke změnám na poli ČSTV, v neposlední 

řadě je potřeba vědět, kdo je členem asociace v takových 

případech, kdy dochází k disciplinárnímu projednávání,“ 

říká předseda FAČR Miroslav Pelta v úvodním slově na 

stránkách, které se týkají členství a členských příspěvků.  

Na nich je vysvětleno, jak postupovat při vyplňování přihlášek. 

Najdete je na stránkách  http://clenstvi.fotbal.cz/  V případě 

nejasností využijete odkaz „Často kladené dotazy“ nebo 

zašlete svoji otázku na adresu clenstvi@fotbal.cz, popřípadě 

využijte formulář na stránce http://clenstvi.fotbal.cz/kontakty/ . 

Neztrácejte čas a posílejte vyplněné přihlášky co nejdříve. 

Termín 29. února se blíží! Důležité upozornění – formuláře je 

potřeba vyplnit úplně, čitelně a správně. Jen tak na ně může 

být brán zřetel. 

V jedné z odpovědí uvádíte, 
že registrační průkazy 
budou ještě platné pro rok 
2012-2013. Z Vaší odpovědi 
rozumím, že pak už platné 
nebudou, pokud hráč 
nebude členem FAČR. To se 
potom hráč může 
zaregistrovat, kde chce?  
 
Jak to bude s registračními 
hráčskými průkazy po sezóně 
2012-2013 není ještě zcela 
úplně jasné. Jistotou je, že pro 
soutěžní ročník 2012/2013 se 
bude hrát podle registračních 
průkazů. Rozdíl mezi hráčskou 
a členskou evidencí byl již 
vysvětlován několikrát. 
 

*** 
 
Dobrý den, když mám e-mail 
malými písmeny, vadí, když 
ten e-mail tedy bude vyplněn 
malými písmeny? 
 
Z hlediska následného 
zapracování dat do systému je 
vhodné vyplňovat údaje 
velkým písmem - dle vzoru.  
E-mailové účty nerozpoznávají 
malé a velké znaky. Nicméně 
nejde o žádnou závažnou 
chybu.  
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Od 1. ledna 2012 bude 

vyšší kilometrovné 

Výkonný výbor FAČR přijal na svém 

posledním prosincovém zasedání 

návrh svého člena Pavla Blahy a 

s platností od 1. ledna 2012 schválil 

zvýšení částky na příspěvek na 

pokrytí jízdních výdajů pro 

dobrovolné funkcionáře FAČR na 5,- 

Kč za kilometr 

ČSTV prodloužilo pojistné smlouvy! 

S platností od 1. ledna 2012 bylo zajištěno pro subjekty 

sdružené v ČSTV pokračování těchto kontraktů - úrazové 

pojištění členů ČSTV, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů 

ČSTV, licenční smlouva s Ochranným svazem autorským a 

smlouva k oprávnění užití zvukových záznamů s Intergramem. 

Všechny zmíněné kontrakty jsou v nezměněném rozsahu, 

smlouvy však budou mít jiná evidenční čísla. O detailech 

budete, jak oznamuje ČSTV, brzy informováni. 


