
On-line registrace hráčů 

 
Vyřízení přestupu či hostování hráče z pohodlí domova, bez cestování a absolvování nekonečných 
front na registračních místech v Praze či krajských městech. 

 
 
Co je On-line registrace? 

Od 1.7.2015 můžete registraci všech hráčů, hostování, přestupy a střídavé starty amatérských hráčů, 
provádět pouze v prostředí Informačního systému FAČR (http://is.fotbal.cz). Systém On-line registrací 
bude dostupný bez časového omezení. 

Kdo má přístup do systému a kdo může provádět aktivity v On-line registraci? 

Přístup do systému registrací má pouze pověřený administrátor klubu. Klub musí zažádat o registraci 
administrátora klubu – originál vyplněné žádosti klub odesílá na úsek Členství FAČR. Po schválení 
žádosti obdrží administrátor klubu na osobní emailovou adresu informace a přístupové údaje, které je 
povinen zabezpečit a uchovávat v utajení. Žádost o pověření najdete v podatelně na is.fotbal.cz. 

Jak vyřídím hostování či přestup hráče? 

Stačí jen v databázi hráčů na is.fotbal.cz vyhledat hráče a na jeho kartě zvolit požadovanou volbu. U 
hostování je nutné vyplnit jen termín, do kdy bude hostování platné. Po odeslání žádosti už jen čekáte 
na schválení mateřského klubu hráče. Aktuální stav a průběh žádosti můžete sledovat přímo na kartě 
hráče nebo v sekci „Přehled žádostí“. 

Jak provedu platbu za zpoplatněné úkony? 

Všechny poplatky klubu v rámci On-line registrace budou účtovány automaticky na měsíční sběrnou 
fakturu – viz. sekce „Sběrná fakturace“ 

Co registrační průkaz hráče? 

Registrační průkazy hráčů se od 1.7.2015 zcela ruší. Není tedy potřeba čekat na jeho vyhotovení či 
doručení. Díky tomu se dá např. žádost o hostování hráče vyřídit prakticky do několika málo minut a 
hráč může ihned po schválení žádosti mateřským klubem nastoupit k utkání. Pro identifikaci hráčů při 
utkání bude sloužit přímo databáze hráčů na is.fotbal.cz nebo vytištěná soupiska týmu – viz. sekce 
„On-line zápis o utkání“. 

Nebude velký prostor pro případné podvody a zneužití? 

Naopak! O každém úkonu v Informačním systému FAČR je veden jedinečný záznam a vše se ukládá 
do historie žádostí. Zpětně se dá tedy vždy zjistit, kdo a kdy aktivitu provedl. Klub plně odpovídá za 
své pověřené administrátory. Doporučujeme pověřit touto funkcí důvěryhodnou osobu a přístupové 
údaje bezpečně uchovávat. 

Co fotografie hráčů? 

U každého aktivního hráče je nutné mít v systému vloženou fotografii. Klub má povinnost vložit 
fotografie hráčů prostřednictvím svého klubového administrátora. Fotografie musí po vložení projít 
schválením FAČR – pro ověření správnosti formátu, kvality a poměru k věku. Informace jak 
postupovat při vkládání fotografie naleznete na is.fotbal.cz v sekci „NÁPOVĚDA“. 

Kolik lidí z klubu může vyřizovat žádosti v systému? 



Za klub provádí aktivity v Informačním systému FAČR pouze pověřený administrátor klubu. Klub má 
povinnost mít nejméně jednoho klubového administrátora. Jejich počet není v tuto chvíli omezován. 
Optimální je mít pro každý tým či kategorii minimálně jednoho administrátora. 

Jak to bude se souhlasem hráče nebo zákonného zástupce? 

Žádající klub bude mít povinnost uchovat tiskopis s vyjádřeným souhlasem hráče nebo zákonného 
zástupce. Tento souhlas bude klub povinen uchovávat po stanovenou dobu, pro případné vyžádání 
FAČR. Tento tiskopis bude ke stažení na is.fotbal.cz v sekci „PODATELNA“. 

Co když nečekaně vypadne systém? 

Ve všech procesech myslíme vždy i na zásah vyšší moci nebo případné technické problémy. Většina 
aktivit jde tak v případě dlouhodobého výpadku systému provádět na registračních místech FAČR. 

 


