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

První etapa registrací byla dokončena! 

1. června 2012 byla zveřejněna databáze členů FAČR, 
čímž byla de facto ukončena 1. etapa společné práce nás 
všech, která započala přijetím nového znění stanov na 13. 
řádné valné hromadě dne 26. června 2011. Nově 
koncipované členství v rámci asociace by mělo dát 
jednoznačnou odpověď na to, kolik máme v rámci fotbalu 
skutečně aktivních členů. 

Nicméně každá nová věc má své porodní bolesti a proto i 
zveřejnění dosavadní databáze by mělo sloužit především 
k zjištění stavu, co je v danou chvíli správně a kdo již 
splnil všechny předpoklady pro to, aby byl k 1. 7. 2012 
řádným členem FAČR. Zjištění momentálního stavu by 
měla být v tuto chvíli prioritní snaha všech subjektů 
sdružených v rámci FAČR, přičemž nyní jde především o 
to, odstranit chyby i u těch, kteří něco zanedbali, opomněli 
či přehlédli, nebo bohužel zatím nepovažovali za důležité 
do systému členské databáze vůbec vstoupit. Níže 
uvedené metodické pokyny a upozornění na některé 
skutečnosti vyplývající z předpisů FAČR by měly sloužit k 
sestavení členské databáze tak, aby mohl každý člen v 
rámci asociace využívat svá členská práva, ale zároveň i 
plnit své povinnosti. 

Jde o to, že by se každý ze subjektů začleněný ve FAČR 
měl sám aktivně přesvědčit o tom, že jeho registrace byla 
úspěšně zpracována a že údaje v rámci členské databáze 
FAČR jsou v jeho případě pravdivé a odpovídají 
skutečnosti. 

Tímto nám tedy dovolte Vás všechny požádat o 
maximální podporu a součinnost, která bude na druhou 
stranu zajištěna i ze strany sekretariátu FAČR. 

Dosavadní práce, jejíž součástí byla i vysoce oceněná 
prezentace projektu členství ze strany Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy nám potvrzuje, že jsme 
se vydali správným směrem. 

Miroslav Pelta, předseda FAČR 
Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR 

Novou skupinou finančních 
zdrojů FAČR jsou od roku 
2012 členské příspěvky v 
jednotné výši 50 korun. Z 
celkové vybrané částky 
poputuje polovina na náklady 
spojené se zavedením 
databáze členů, druhá půlka 
bude rozdělena mezi krajské 
svazy.  
Od příštího roku budou 
členské příspěvky zvýšeny na 
200 korun u dospělých a 100 
korun u dětí a důchodců. 
Očekává se vybrání 33,5 
milionu korun, z nichž 6,7 
milionu by mělo jít na 
bonusový program slev - 
nakoupení členských karet pro 
členy FAČR. Zbylých 26,8 
milionu by se mělo rozdělit 
mezi členské kluby hrající 
okresní a krajské soutěže, 
přičemž částka ještě bude 
zvýšena o státní dotaci 20 
milionů korun.  
Podle údajů FAČR je v 
současné době registrováno 
asi 200 tisíc členů, za každého 
člena by klub při současné 
členské základně dostal 255 
korun, tedy více, než kolik 
jednotliví členové zaplatí za 
příspěvek. 
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Změna předpisů Fotbalové asociace  

Fotbalová asociace České republiky upozorňuje všechny členské kluby a členy – 
jednotlivce, že od 1. 7. 2012 platí nové předpisy o členství, tj. především Směrnice 
pro vedení členské evidence FAČR a Prováděcí směrnice k ustanovení čl. 3 odst. 
3 Stanov FAČR. Obě jsou ke stažení na clenstvi.fotbal.cz, stejně jako formulář 
změny členství. Dále VV FAČR schválil nový zápis o utkání, který je ke stažení na:      
www.fotbal.cz. 

Mimo jiné platí, že hráč, jehož identifikační číslo (ID) není uvedeno v zápise, 
nemůže být připuštěn ke hře. Vzhledem k tomu, že řada hráčů dosud nemá své 
členství ve FAČR vyřízeno, přestože stanovené lhůty již dávno proběhly, vztahuje se 
toto opatření prozatímně do 31. 7. pouze na soutěžní utkání. Jinými slovy, v 
přátelských a turnajových nesoutěžních utkáních mohou nastoupit i hráči bez ID; 
do zápisu se tak jako dosud uvede rodné číslo. 
 
Obdobné opatření se vztahuje i na trenéry, rozhodčí, delegáty, hlavní pořadatele, 
vedoucí družstev; na lékaře a zdravotníky jen pokud jsou uváděni do zápisu o utkání. 
 
Z důvodu toho, že registrace může být vydána pouze členu fotbalové asociace, žádáme 
kluby, aby poštou zasílali prvoregistrace hráčů současně s přihláškou za člena FAČR 
v jedné obálce na registrační úsek Praha. Povinnost členství neplatí pouze při 
prvoregistraci, ale též i při přestupu a hostování. Proto kluby upozorňujeme, že i 
přestup a hostování může být realizováno až poté, kdy bude mít daný hráč platné 
členství ve FAČR. Registrační úsek má na zpracování přihlášek ke členství 20 
pracovních dnů. Z tohoto důvodu je potřeba dbát zvýšené pozornosti k přihláškám 
osob, zejména hráčů za člena FAČR. 
 
 
Kromě informací na internetových stránkách zavedla FAČR i tzv. linku členství – 
telefon: 233029233 a také na emailové adrese: clenstvi@fotbal.cz, kde lze rovněž 
získat potřebné informace. 

 

Před využitím telefonní linky nebo e-mailu Vás žádáme o 
prostudování dokumentů na internetové adrese: 

www.clenstvi.fotbal.cz. 
 


