
ROK 2015 BUDE VE ZNAMENÍ (R)EVOLUCI V EVIDENCI A 

ORGANIZACI FOTBALOVÝCH KLUBŮ A SOUTĚŽÍ 

Miroslav Sedlmaier- sekretář OFS Klatovy 
 

Dne 8.12. 2014 se v  Praze sešel na svém pravidelném zasedání Výkonný výbor Fotbalové 
asociace ČR (dole již FAČR) . Ve stručném komuniké z tohoto zasedání  se mimo mezi 
schválenými materiály  najdeme také toto  : " VV FAČR schválil záměr projektu Fotbalová 
(r)EVOLUCE a uložil realizaci projektu k 1.7.2015 " . 
 

Co se skrývá za v podstatě rutinérským zápisem jednoho z mnoha již schválených materiálů 
a závěrů VV FAČR ? 
Úvodem je třeba dodat, že vzhledem k rozsahu a k termínu jde o technologickou revoluci v 
souvislosti s elektronizací dokumentů  a veškeré administrativy  , která by měla být funkční 
k 1.7. 2015. Znamená to mohutný zásah do činnosti a práce všech fotbalových klubů 
včetně těch, které jsou účastníky i těch nejnižších mistrovských soutěží v rámci FAČR . Nový 
komplexní systém pro správu administrativy v rámci FAČR  (registrace, soutěže, prezentace 
(web), sekretariát a další marketing bude od uvedeného termínu probíhat pouze po 
internetu! Jeho základem musí být co nejdokonalejší databáze klubů, hráčů a soutěží. 
 

Vzhledem k tomu, že se zatím nebylo o těchto změnách příliš mnoho zveřejněno, pokusil 
jsem se soustředit určité dostupné kusé informace a tyto alespoň v obecné formě dát 
k dispozici jak pro fotbalové kluby v Pošumaví tak i dát k nahlédnutí spíše jako zajímavost i 
pro ostatní zainteresované (hráče, funkcionáře, rozhodčí) ale také pro příznivce fotbalu.  

Snad více bude v dalších dnech, týdnech a měsících k dispozici na internetových stránkách   
http://nv.fotbal.cz/isfacr/ informace o projektu a odpovědi na nejčastěji kladené otázky. 
Je zde i úvodní slovo generálního sekretáře FAČR - Mgr. Rudolfa Řepky k realizaci zásadní 
změny v administraci našeho fotbalového prostředí.  

Dnes, tedy jeden den po schválení projektu VV FAČR je zcela jasné, že termín 1.7 2015 je pro 
všechny zainteresované ve fotbalovém dění v rámci struktur FAČR termínem závazným!!!!!  
 
Nyní je třeba vycházet z následujících dostupných termínů , resp. z časové osy  FAČR  : 

 
                 

http://nv.fotbal.cz/isfacr/


Byla také zřízena mailová adresa revoluce@fotbal.cz, na kterou je možno zasílat 
dotazy k projektu a vyškolení pracovníci na ně budou odpovídat. 
 
Osobně jsem přesvědčen, že o přes různé patálie s tím vším spojené se podaří funkcionářům 
klubů v Pošumaví v rámci působnosti OFS Klatovy vše zvládnout a k tomu všem přeji hodně 
zdaru. 
 

Co je informační systém FAČR  
 

Komplexní systém pro správu administrativy v rámci FAČR 
 

o  Registrace, soutěže, prezentace (web) , sekretariát, marketing 
 

Základem IS  = dobře postavená   databáze (subjekty, osoby, akce – soutěže) 

 
Interní část - registrace .fotbal.cz 

o Přístup zde budou mít jednotlivé složky (okresní a krajské fotbalové svazy) a 
zaměstnance FAČR.  

o Registrace 
o Členství 
o Správa soutěží (náhrada stávajícího systému VSF ) 

 

b) Externí část - Is.fotbal.cz 
o přístup do veřejné databáze (registrace hráčů, členů, výsledkový servis)  
o přístup pro registrovanou odbornou veřejnost (administrátor klubu, rozhodčí, 

hráč, člen komise)  
 

NOVÉ MODULY 

 
V souvislosti s připravovanou změnou informačního systému ve FAČR je nezbytná revize 
stávajících předpisů FAČR. Cílem legislativně-právního oddělení jsou změny a novelizace 
předpisů a metodických pokynů ze současných cca 30ti na cca 10. V současné době se již na 
změnách pracuje, vytvořeny pracovní skupiny, spolupráce s odborníky.  
Připravované moduly – nutná revize předpisů FAČR: 
- On-line registrace hráčů (přestupy, hostování, střídavé starty) 
- Správa soutěží (VSF) 
o El. zápis o utkání 
o Sběrná fakturace (nastavení poplatků) 
o DK, STK – nastavení optimálních trestů 
Jak v praxi: 
1) Registrace administrátora klubu 
2) Registrace hráčů do IS FAČR – fotografie (administrátor klubu) 
3) On-line registrace, přestup, hostování… 
4) Registrace řídících složek (sekretáři Liga, ŘK, KFS a OFS, rozhodčí, členové DK a STK) 
5) On-line zápis o utkání  
Jak v praxi: 
1) Registrace administrátora klubu – spuštěno (2500/3500 klubů – do 1.7.2015) 
Administrátor klubu je odpovědná osoba pověřená jednat za daný klub v prostředí IS FAČR. 
Plnou odpovědnost za administrátora nese klub. 



Nutné předpoklady: 
- Administrátor je osoba znalá základní práce na PC!! 
- Vyplněná žádost potvrzená st. zástupcem klubu (ke stažení – PODATELNA na is.fotbal.cz) 
- Platné členství pověřeného administrátora zřízené prostřednictvím žádajícího klubu 
- Přístup pověřeného administrátora k osobní e-mailové schránce 
- Schválení žádosti místem centrální registrace FAČR (po schválení žádosti obdrží žadatel 
přístupové 
údaje do IS FAČR na uvedenou jedinečnou mailovou adresu)Jak v praxi: 
 

2) Registrace hráčů do IS FAČR – nahrání fotografie (do 1.7.2015) 
U všech hráčů mateřského klubu prostřednictvím administrátora. 
- Informační kampaň 
- Motivace klubu 
Nutné předpoklady: 
- Administrátor klubu 
- Platné členství hráče 
- Odpovídající fotografie (formát/věk) 
- Schválení centrální registrací FAČR 
Možnost systémově donutit klub k aktualizaci fotografie (žák – dorostenec – muž)Jak v praxi: 
 

3) On-line registrace, přestup, hostování, střídavý start 
- Zrušení RP hráče (výrazná časová, logistická i finanční úspora) 
- Nulová možnost pro podvody (víme „KDO a KDY“, definice přímé odpovědnost) 
- Časově neomezená možnost daného úkonu (7/24) 
- Nastavení sběrné fakturace (měsíční fakturace zpoplatněných procesů na klub) 
- Optimálně nastavený ceník 
Nutné předpoklady: 
- Všechny tři zúčastněné složky aktivní v IS FAČR (KLUB 1, KLUB 2, hráč) 
- Splnění podmínek pro daný úkon v rámci legislativy (všechny procesy probíhají na pozadí IS 
– není nutné schvalovací procedura centrální registrací FAČR – mimo profesionálů a 
neamatérů) 
- U prvoregistrace jen nutná formální kontrola fotografie místem centrální registrace FAČR 
 
Aktivita stávajícího hráče (hostování, přestup, střídavý start): 

 



 
Aktivita člena FAČR (prvoregistrace): 
 

 
 

 
Jak v praxi: 
 
4) Registrace řídících složek 
- Přechod na nový systém z VSF 
- Správa soutěží v novém pracovním prostředí a pod jednou centrální databází 
- Zařazen nový prvek – rozhodčí v IS FAČR 
Nutné předpoklady: 
- Členství ve FAČR 
- Písemné pověření řídícího orgánu – žádost o přístup v rámci dané pozice 
 
Jak v praxi: 
 
 

5) ON-LINE ZÁPIS O UTKÁNÍ 
 
- Intenzivní zaškolení klubů – podpora od OFS (okresní manažer IS), videonávody, info letáky 
- Výsledkový servis 
 

- Podrobné statistiky – k využití pro legislativní řešení některých problémových aspektů 
(např. volný hráč) 
 

- Eliminace možnosti neoprávněného startu (do zápisu lze nasadit jen hráče, který splní 
předpoklady k nastoupení do utkání) 
 
 

Nutné předpoklady: 
 
- Technické vybavení klubu v místě utkání (NB, internet) 

- Administrátor klubu 

- Registrovaní hráči klubu v IS FAČR – fotografie 



 
 

IMPLEMENTACE KLUBY: 
Zápis o utkání 
- Direktivně od 1.7.2015 
- Vybavení HW – internet a NB kluby 
- Zaškolení uživatelů – podpora od OFS (okresní manažer IS), videonávody, info letáky 
 

On-line registrace 
- Problematika registračních průkazů (plast, stávající karta vs. bez registračního průkazu) 

- Zrušení RP 
- Zavedení aktuální soupisky hráčů s identifikací všech hráčů týmu 
- Úspora min. 2 mil. Kč/rok na FAČR jen za spotřební materiál 
- Nastavení exemplárních sankcí při neoprávněném startu (až vyloučení ze soutěže) 

 
Odpovědnost za administrativu v rámci IS FAČR nese vždy KLUB – ne fyzická osoba (např. 
administrátor klubu). 
 
Po kompletní implementaci do všech výkonnostních kategorií je nutné uvažovat o tzv. 
výjimečných případech: 

- selhání techniky, 
- rozhodčí laik  
- bez kompetence přístupu do dané části IS atd. 
 

JAK V PRAXI: 
 
Bez registračního průkazu hráče: 
Za předpokladu splnění všech povinností klubu pro fungování v prostředí IS FAČR je od 
1.7.2015 osobní identifikace hráče pomocí registračního průkazu nadbytečná. 



- Potřebné údaje o hráčích v IS (foto, stav, příslušnost ke klubu) 
- Nulová možnost podvodů (kompletní historie jednotlivých operací, fotografií, časové 
razítka atd..) 
- Výrazná úspora 
- Servis pro kluby 

 
Identifikace hráče při utkání: 
 
- Klub je povinen před každým utkáním předložit rozhodčímu aktuální soupisku 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 soupisku požadovaného týmu 
a předkládá jí ke každému zápasu do doby, než nastane změna stavu v registraci hráčů.  
 
 

 
V Klatovech 9.12. 2014    
                                                         Z dostupných materiálů získaných na webu FAČR vypracoval: 

Miroslav Sedlmaier, 
sekretář OFS Klatovy 


