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VV 

Fotbalová revoluce 
Od příští sezóny 2015-16 dojde k zásadním změnám v administraci ve fotbalových soutěžích FAČR a 
to k přechodu na on-line systém. Mimo jiné dojde ke zrušení registračních průkazů, zrušení psaní 
zápisů v papírové podobě a zavedou se on-line přestupy hráčů. Základní podmínkou je připojení 
k internetu a odpovídající technika (počítač, notebook, tablet, mobil). Ve všech ostatních 
záležitostech dojde ke zjednodušení všech úkonů. Každý oddíl bude mít přístup do databází 
prostřednictvím svých administrátorů. Podrobnější informace získáte na stránkách www.fotbal.cz 
pod odkazem fotbalová r(e)voluce. OFS Vsetín připravuje v průběhu jarní části školení pro zájemce 
z řad administrátorů klubů.  Nyní můžou administrátoři nahrávat do systému fotografie hráčů. 
Návod byl zaslán e-mailovou poštou. 
 
Pro zdárný průběh tohoto projektu schválil VV FAČR pro rok 2015 všem klubům hrajícím krajské a 
okresní soutěže finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč 
 
Valná hromada 
V souladu se stanovami svolává VV OFS Vsetín Valnou hromadu OFS Vsetín na pondělí 16.března 
2015 od 16:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Vsetín.  
 
Členské příspěvky FAČR na rok 2015 
První měsíc roku 2015 je již minulostí a stejně jako v loňském roce i letos jsou první dva měsíce 
vyhrazeny prodlužování členství ve Fotbalové asociaci České republiky. Během ledna 2015 členství 
prodloužilo necelých 40 tisíc členů FAČR. K dnešnímu dni evidujeme již 52 tisíc osob. Ostatní mají čas 
do 28. 2. aby tak provedli v řádném termínu. 
Datum 28. 2. 2015 je navíc důležité i z pohledu jednotlivých klubů. Stejně jako v loňském roce i letos 
budou přijaté příspěvky zpětně přerozděleny mezi všechny fotbalové kluby v České republice hrající 
krajské a okresní soutěže. Částka, která bude nazpět vrácena do fotbalových klubů se rovná 80% 
procentům z přijatých členských příspěvků + 20 milionů Kč státní dotace. Přerozdělování ve prospěch 
klubů proběhne dle počtu jejich členů, kteří mají ke dni 28. února 2015 řádně prodloužené své 
členství. Za členy, kteří do tohoto dne neměli své členství řádně prodlouženo, klub státní dotaci 
neobdrží. Aktuální stav členství u jednotlivých členů FAČR je možné sledovat na is.fotbal.cz. Platné 
členství pro rok 2015 ukazuje zelené označení i jména člena v databázi, kterou lze nalézt na uvedené 
adrese. 
 
Doplatek za členské příspěvky FAČR za rok 2014 
Na základě rozhodnutí VV FAČR ze dne 3.2.2015 odeslány do OFS dotace výší odpovídající z 80% 
členských příspěvků vybraných na rok 2014 od členů FAČR, a to konkrétně za období 1.3.2014 – 
31.12.2014 (první část dotací dle stavu za období 1.1.2014 – 28.2.2014 byla do OFS poukázána 
začátkem května 2014). Tyto prostředky byly obratem přeposlány na účty oddílů dle přehledu – ten 
byl oddílům zaslán e-mailovou poštou. 
 
Projekt minihřiště 
FAČR opět zahájila projekt MINIHŘIŠTĚ, pokyny byla zaslány oddílům na e-mailové adresy 
 
Projekt Bezpečná branka pokračuje i v roce 2015 
Oddílům byly zaslány informace k projektu KFS a Krajského úřadu Zlín BEZPEČNÁ BRANKA.  
VV OFS Vsetín  rozhodl o uvolnění prostředků OFS ve výši 2.000 Kč na jednu branku pro každý oddíl, 
kterému budou tyto branky dodány.  

http://www.fotbal.cz/
https://is.fotbal.cz/


STK 

Termínová listina 
Oddílům byla zaslána termínová listina soutěží pro jaro 2015.  Začátek jarní části je 29. března 
(dohrávky OP a III. třídy a start OP STŽ). Vzhledem ke konání MS v ledním hokeji a ME U-21 ve fotbale 
může dojít v termínové listině k úpravám dle potřeb oddílů.  
Jarní část IV. třídy mužů sk .B byla upravena tak, aby v každém kole neměla dvě družstva volno  - nový 
rozpis utkání byl zaslán oddílům 
 
AKTIV STK 
V rámci VH OFS Vsetín se 16. března 2015 uskuteční aktiv STK. Oddílům budou mimo jiné předány 
brožury Rozpisu soutěží na jarní část sezóny.  Pro jejich aktualizaci žádáme oddíly o zaslání 
případných změn termínů a kontaktů oproti rozpisu podzimní části a to do konce února 2015.   
 
Na internetových stránkách jsou již aktuální data jarní části sezóny. Prosíme o kontrolu a oznámení 
případných nesrovnalostí.   

KOMISE ROZHODČÍCH 

 
Školení rozhodčích  
Školení rozhodčích OFS Vsetín se uskuteční v sobotu 14.3.2015 ve Vsetíně , v restauraci U splavu 
(tribuna fotbalového stadionu na Ohradě - příjezd od Bečvy)  Prezence v 8:45 , zahájení v 9:00 hod. 
Předpokládané ukončení  je  v 15.00 hod. Oběd bude zajištěn. Na školení je třeba předložit  průkaz 
rozhodčího a lékařskou prohlídku s letošním datem. Školící poplatek 200,- Kč. bude vybírán na místě. 
Členský příspěvek FAČR je splatný do 25.2.2015, peněžité tresty z podzimní části je nutno uhradit do 
semináře.   
Upozornění KR : 
Rozhodčí , kteří nebudou mít splněny všechny náležitosti nebudou zařazeni na listinu rozhodčích OFS 
Vsetín pro jarní část soutěžního ročníku 2014 – 2015. 
 
Semináře se mohou zúčastnit i případní nový zájemci o funkci rozhodčího ( info na čísle 739 247 394 
p.Juřica) 
 


