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číslo 01 

Infotbal je elektronický informační 
občasník Fotbalové asociace 
České republiky, sloužící k vnitřní 
komunikaci mezi sekretariátem 
FAČR a jednotlivými krajskými a 
okresními fotbalovými svazy,  
fotbalovými oddíly sdruženými 
pod hlavičkou české fotbalové 
asociace. 

 

 
Vyplňování přihlášek za člena FAČR je v plném proudu, do 
uzávěrky, která je 29. února, zbývá pět týdnů. Informace, 
týkající se členství je v tuto chvíli možno najít na webu 
FAČR (www.fotbal.cz), konkrétně pak na internetové 
adrese http://clenstvi.fotbal.cz/  Pro lepší orientaci a na 
pomoc při vyplňování přihlášek přinášíme odpovědi na 
deset frekventovaných otázek. Další dotazy a odpovědi 
jsou na výše uvedených stránkách. 

 
Jak je to u mládeže se střídavými starty, kdo vyplňuje 
žádost?  
Žádost vyplňuje mateřský klub.  

 
Trenér, který trénuje mužstvo našeho klubu a zároveň je 
hráč jiného klubu (mateřský klub), vyplní přihlášku za 
mateřský klub podle čl. 3, odst. 2, písm. a)? 
 
Ano, spíš by měl vyplnit přihlášku prostřednictvím klubu, kde 
je skutečně aktivním registrovaným hráčem.  

 
Jsem funkcionář klubu, ale jako hráč mám mateřský 
oddíl jiný (nehraje už žádnou soutěž) a mám podepsané 
hostování do jiného klubu, než dělám funkcionáře. Tak 
kterou přihlášku z těch třech mám vyplnit a za který klub 
se registrovat? 
 
Když se to přežene, tak je to víceméně jedno. Nejdůležitější 
je, abyste formou přihlášky učinil projev vůle a následně Vám 
bylo přiděleno ID- nezaměnitelné identifikační číslo. 

 
U hráčů, kteří hostují, mají podat přihlášku mateřské 
kluby. Ale co když ten klub je sice ve FAČR a má svoje 
číslo, ale už nehraje žádnou soutěž a vedení klubu 
nereaguje? Je asi vhodné se zaregistrovat v klubu, kde 
hráč hostuje?  
 
Tady je asi nejjednodušší se zaregistrovat jako jednotlivec 
podle vzoru c) přihlášky.  

 
Jak je to se starou gardou? V našem klubu se schází 
parta "staré gardy" a občas jezdí na nějaké turnaje 
(soukromé i pořádané pod záštitou FAČR). Vzhledem k 
věku už nenastupují do žádné soutěže. Registrační 
průkazy mají v různých klubech, kde působili. Co v 
takovém případě? 
 
Pokud se budou chtít „hráči staré gardy“ přihlásit za členy 
FAČR budeme rádi. Ale de facto nemusí, pokud ovšem 
nevykonávají jiné funkce v rámci asociace a jejich soutěží.  

 

Do konce února také běží 

možnost objednat vstupenky na 

EURO 2012 z kvóty pro Česko. 

Prodává je přímo UEFA a FAČR 

do tohoto procesu nezasahuje! 

Znamená to, že vše – od přijetí 

objednávek, přes los až po přijetí 

platby a veškerá komunikace se 

zájemci o vstupenky - bude plně v 

režii UEFA. FAČR nechala 

přeložit stránky týkající se prodeje 

vstupenek do českého jazyka a 

poskytla překlad portálu UEFA. 

Žádat je možno pouze na webu 

UEFA www.uefa.com respektive 

přímo na internetové adrese: 

http://www.uefa.com/uefaeuro/t

icketing/pna/index.html 

O možnosti objednávat vstupenky 

informuje článek na webu 

fotbalové asociace: 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.

php?id=102541&tmplid=1440 
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Výzva pro sekretáře 

KFS a OFS!  

Vzhledem k tomu, že vyplňování 

přihlášek za člena Fotbalové 

asociace České republiky je 

momentálně tím nejožehavějším 

problémem v rámci českého 

fotbalového hnutí, chtěli bychom Vás 

požádat o co nejužší a 

nejefektivnější spolupráci.  Je třeba 

informovat všechny subjekty 

sdružené v rámci FAČR a to na 

všech úrovních. Jedním z nástrojů 

by měl být právě občasník Infotbal. 

Prosíme o jeho důsledné přeposílání 

všem klubům ve Vámi spravovaném 

regionu, čímž přispějete ke 

zdárnému průběhu tohoto složitého, 

nicméně nutného, procesu. 

 

 

 
  Kdo bude při zápasech kontrolovat, zda mají účastníci 

zaplacené členství? Například v okresních soutěžích. 
 

Databáze členů bude veřejně přístupná. Takže i kontrola stavu, 
kdo je a není členem, bude velmi jednoduchá. Do konce května 
bude vyřešena i sankční problematika.  

 
Funkcionáři, kteří už dávno nehrají, ale mají registrační 

              průkaz jinde, nebo nemají žádný, vyplňují jaký formulář? 
              Totéž platí i pro pořadatele?  

 
 Členy FAČR musí být pouze statutární zástupci, tj. členové  
 výboru a funkcionáři, kteří působí v tzv. soutěžních funkcích.  

 
Jsme malá obec, kde nejsou jména ulic. Co máme vyplnit 

               do políčka ulice? 
 

Máte dvě možnosti, buď jen číslo popisné, nebo název obce a 
číslo popisné. V políčku obec pak vyplníte název obce bez  
čísla popisného. 

 
Hráči, kteří jsou členové našeho klubu, ale hrají 

               momentálně v Německu (nedali jsme souhlas) asi platit  
               nemusí že? 
 

Ne, takoví hráči platit nemusí. 
 

Jak je to s futsalem? Máme futsalový klub. Hráči, co hrají 

               velkou kopanou, tam je to jasné, ale co ti, co hrají jen  
               futsal?
 

Futsal bude mít samostatnou evidenci.  

 


