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        Členství a struktura dělení ČP  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy, které 

jsou platné s účinností od data přijetí, tedy od 26. června 2011 

 

 Stanovy nově definují vznik členství v asociaci a zavádějí i výběr 

členských příspěvků.  

 



Podle nových stanov FAČR mohou s účinností od 1.7.2012 

činnost hráčů, trenérů a rozhodčích vykonávat pouze členové 

FAČR 

 

Dále musí být členy FAČR i osoby vykonávající funkce v 

soutěžích podle platných předpisů (hlavní pořadatel, vedoucí 

družstva, rozhodčí).  

 

Totéž platí pro členy statutárních orgánů klubů (VV občanských 

sdružení, představenstva a.s., jednatelé s.r.o. apod.), jakož i členů 

orgánů FAČR na všech stupních ústřední, krajské a okresní 

orgány, a to volené i jmenované. 

 

Pokud se fyzické osoby nestaly členy FAČR, nemohou od 

1.7.2012 v rámci Fotbalové asociace České republiky vůbec 

působit.  

 

 

Definice členství FAČR 



Záměr projektu „členství FAČR“  
 

 

- Nejvýznamnější projekt FAČR současné doby a za uplynulé 

 období 

 

- Pohled FAČR 

 - Všeobecný 

 - Legislativa FAČR  

  a ČR 

 - Marketing  

  a komunikace 

 

- Pohled člena FAČR 

 

- Pohled třetích stran  

  

 

 



Záměr projektu „členství FAČR“ – pohled FAČR  
 

- Všeobecný 

 - Vytvoření databáze aktivních členů (zisk státních dotací) 

 - Práce s reálnými daty (podklady pro dělení finančních zdrojů) 

 - Udržení živé členské databáze (roční členské příspěvky) 

 - Archivace „mrtvých duší“ ze současného systému registrace 

  hráčů 

- Legislativa FAČR a ČR 

 - Projev vůle stát se členem (vyplnění žádosti o přijetí za člena  

  FAČR) 

 - Odpovědnost členů (disciplinární řízení) 

 - Zavedení jednoznačného osobního identifikátoru – členské ID 

  (zrušení veřejného užívání RČ na reg. průkazu) 

- Marketing a komunikace 

 - Získání kontaktních údajů k oslovení členské základny 

 - Zavedení systému členských výhod (spolupráce s partnery 

  FAČR) 

 - Možnost realizace projektu „členská karta“  

 



Záměr projektu „členství FAČR“ – pohled člena  
 
 

- Získání členské karty  

 

- Čerpání výhod prostřednictvím členského programu (bonusový 

  program slev) 

 

- Získání přístupu do „veřejné“ části IS FAČR (výsledkový servis, 

  osobní stránky klubu, přístup k informacím a mobilní 

  služby) – clenstvi.fotbal.cz 

 

- Klíč ke spravedlivému rozdělování finančních zdrojů (státních 

  dotací a ČP) dle výše členské základny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Záměr projektu „členství FAČR“  

    – pohled třetích stran  
 

- Nabídka tvorby a implementace systému pro jiná sportovní  

  sdružení 

 

- Otevřený systém směrem k požadovaným vstupům do  

  centrálních registrů (UEFA; FIFA; centrální registr  

  sportovců, atd.) 

 

- Nabídka exkluzivity (výsledkový servis, klubová data, atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Členství – současný stav databáze  
k 15.10.2012 
  

Podání členských přihlášek k 29.2.2012:  112.449 členů 
 
Zaplacené členské příspěvky na účtu FAČR:  293.970 členů  
  
Celkový počet přihlášek v systému zaevidovaných:  285.879 členů 
 
V systému (v databázi) zaevidováno (zeleně):   277.519 členů 
 
Nespárované kontakty:           8.360 členů 
 
 Chybné členské přihlášky:     6.681 členů   
        
 Neproběhlo spárování platby:          1.679 členů 



Členství - dělení členských příspěvků 2012 
  

VH FAČR zavedla členské příspěvky s účinností od roku 2012 a 

rozhodla, že: 

 - jejich výše pro rok 2012 bude jednotná ve výši 50,- Kč 

 - v roce 2012 budou prostředky z vybraných příspěvků  

  použity na zavedení systému členské  evidence a  

  náklady s tím spojené 

 - vzhledem k efektivnosti realizovaných procesů a použití  

  vlastních personálních zdrojů došlo při nastavování  

  systému členské  evidence k výrazným úsporám!  

 - VV FAČR rozhodl o dělení ČP pro fotbalové hnutí ještě tento 

  rok a to následovně: 

  - Členské příspěvky vybrané v roce 2012   

   rozhodl VV rozdělit rovným dílem mezi FA a KFS 

  - v případě KFS bude rozdělení financí plně v   
   kompetenci KFS 
 
  
 



Dělení členských příspěvků 2012 
k 31.7.2012 

Rozdělení zdrojů plně v 
kompetenci KFS 

50 %                
KFS  

ČLENSTVÍ 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Zavedení členské databáze a 
náklady s tím spojené  

50 %                
FAČR 



Dělení členských příspěvků 2012 
k 31.7.2012 

Rozdělení zdrojů plně v 
kompetenci KFS 

5.453.700,- Kč                
KFS  

ČLENSTVÍ 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Zavedení členské databáze a 
náklady s tím spojené  

50 %                
FAČR 



 
 

Kraj Členové (zaplaceno) 

          

Částka 

Hl. m. Praha 9799 244975 

Jihočeský kraj 15478 386950 

Jihomoravský kraj 25503 637575 

Karlovarský kraj 5279 131975 

Královéhradecký k. 11913 297825 

Liberecký kraj 8226 205650 

Moravskoslezský k. 18077 451925 

Olomoucký kraj 13619 340475 

Pardubický kraj 12363 309075 

Plzeňský kraj 14051 351275 

Středočeský kraj 36605 915125 

Ústecký kraj 15155 378875 

Vysočina 15009 375225 

Zlínský kraj 17071 426775 

CELKEM 218148 5453700 



1.6.2012 

Členská databáze 
(předběžná) na 
internetu 

 

• Členská 
databáze     
(ostrá – 
„částečně 
vyčištěná“) 

 

6.8.2012 

Rozdělení 50% 
členských 
příspěvků do 
KFS dle jejich 
členské základny 
k 31.7.2012 

Časová osa dělení členských 
příspěvků v roce 2012 
 

31.7.2012 
 

31.12.2012 
 

• Rozdělení 
zbývajících 
50% členských 
příspěvků do 
KFS dle členské 
základny  k 
31.12.2012 



Členství - dělení členských příspěvků 2013 
  

VH FAČR rozhodla o zvýšení členských příspěvků s účinností od 

roku 2013: 

 - příspěvek ve výši 200,- Kč ročně u dospělých a 100,- Kč 

  ročně u mládeže do 18 let a důchodců od 70 let 

 - v roce 2013 mechanismus výběru členských příspěvků a 

  systém hospodaření s nimi, bude respektovat 

  zásady, že nejméně 80% z vybrané částky bude 

  přerozděleno ve prospěch členských klubů 

 - usnesení 13. ŘVH bylo splněno   

 - mechanismus výběru členských příspěvků a systém 

  hospodaření s nimi, jsou stanoveny směrnicí 

  VV FAČR 

 



Přestože VH v roce 2011 rozhodla, že 20% všech  

vybraných zdrojů zůstane na FA k zajištění procesů  

vedení členské databáze… 

 

Rozhodl se VV za těchto 20% pořídit pro všechny členy své 

fotbalové rodiny FAČR „bonusový program slev“ (tzv. 

členskou kartu).  

 

Můžeme tedy říci, že z 20% vybraných ČP v roce 2013 a 

dalších letech nezůstane na FAČR ani koruna… 

 

Na druhé straně VV FAČR rozhodl, že celých 80% vybraných 

ČP v roce 2013 půjde nazpět do klubů hrajících krajské a 

okresní soutěže. 

 

Tato částka určená k rozdělení pro zmíněné kluby však není 

konečná, na svém posledním květnovém (2012) zasedání 

rozhodl VV FAČR, že těchto 80% zdrojů bude navýšeno o 

částku 20 mil. Kč, kterou obdrží FAČR ze státních dotací.  

 

 

 
  

 



Dělení členských příspěvků – model 2013 
dle předpokládaných  
skutečností k 15.10.2012 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

DĚLENÍ 



Dělení členských příspěvků – model 2013 
dle předpokládaných  
skutečností k 15.10.2012 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

DĚLENÍ 

 
e-shopy   

 
Kamenné 
obchody   

Nakoupení  bonusového 
programu slev (1500+ 

subjektů) pro členy FAČR 

FAČR 
20 % 



ALIVE karta – bonusový program slev pro členy FAČR (od roku 2013) 
  

Naprosto nová služba pro všechny členy FAČR. 

 

1500+ benefitů – čerpání po celé ČR s výší slevy až 50 % 

Všeobecně známé značky: Adidas, Levi´s jeans, Steilmann, Olympus, KFC, 

HUDYsport, Sportisimo, Čedok…, dále pak různé skiareály, fitnesscentra, atd. 

 

Unikátní nabídky pro FAČR připravují i jeho obchodní partneři s off-line 

přístupem (kamenné obchody), ale také on-line (webové portály) 

 

Hlavní zaměření do blízké budoucnosti je koncentrace na benefity v oblasti 

sportovních aktivit a fotbalového vybavení.  

 

Celonárodní portfolio benefitů je spravováno velmi známou nadnárodní 

společností, která distribuuje a řídí několik existujících benefitových a 

identifikačních programů na trhu, starající se o více než 300.000 zákazníků v 

ČR.  



Dělení členských příspěvků – model 2013 
dle předpokládaných  
skutečností k 15.10.2012 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

DĚLENÍ 

 
e-shopy   

 
Kamenné 
obchody   

Nakoupení  bonusového 
programu slev (1500+ 

subjektů) pro členy FAČR 

FAČR 
20 % 



Dělení členských příspěvků – model 2013 
dle předpokládaných  
skutečností k 15.10.2012 

Rozdělení 
80% ČP + 20 mil. Kč dotace MŠMT 

 

Rozdělení klubům                     
hrajících soutěže OFS a KFS  

Kluby 
80 % 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
DĚLENÍ 

 
e-shopy   

 
Kamenné 
obchody   

Nakoupení  bonusového 
programu slev (1500+ 

subjektů) pro členy FAČR 

FAČR 
20 % 



 

Příkladová studie 2013 

 
Kdybychom v tomto roce vybírali ČP ve výši  

100,- / 200,- Kč vybrala by FA částku ve výši cca 44.535.100,- Kč. 

 

Tato částka by byla rozdělena na 8.907.020,- Kč, za které by FAČR 

„koupil“ pro své členy „členskou kartu“ s bonusovým programem 

slev. 

 

Člen FAČR ji bude moci využívat jak v kamenných obchodech, tak 

na internetu v e-shopech (jen zmíním, že budeme mít cca půl roku 

na to, abychom tento systém ještě vyladili a vyprecizovali, tak aby 

byl pro naše členy, co nejvýhodnější).  

 

Na druhé straně se mezi 244.823 členů klubů hrajících krajské a 

okresní soutěže rozdělí cca 35.628.080,- Kč ze členství, 

navýšených o státních 20 mil. Kč, tedy celková částka téměř 

55.628.080,- Kč  

 
 

 
  

 



    Výhody členství ve FAČR od roku 2013 
    stav k 15.10.2012 

  

Člen FAČR získá  

Bonusový program slev 
(cca 1500+ subjektů) 

Každý člen 
FAČR 

Částku cca 227,- Kč 
(platilo by při současném počtu: 

 277.519 členů FAČR, 
 tzn. 244.823 členů FAČR na okresní a krajské 

úrovni) 

Každý člen klubu hrající 
soutěže KFS, OFS  

(za člena částku obdrží 
jeho klub)   

 



V praxi to pak bude znamenat, že výhody pro člena FAČR 

budou následující: 

 

Každý člen fotbalové rodiny FAČR získá „členskou kartu“, 

opravňující ho čerpat z bonusového programu slev. 

 

Na druhé straně při současném počtu členů získá každý klub 

hrající krajské a okresní soutěže na svého člena částku cca 

227,- Kč. 

A to ať již člen zaplatil 100,- Kč (tedy jako mládežník) či 200,- 

Kč jako dospělí. 

 

V obou případech je dodrženo pravidlo, že klub člena na 

regionální úrovni získá více než 100% (u mládeže to může být 

až 227%), toho co zaplatil!  

 

Tato skutečnost činí uvedený systém velmi zajímavým! 
 
 
 

 
  

 



1.1.-28.2.2013 

• Výběr členských 
příspěvků 

 

• Upomínka členů, 
kteří nezaplatili  
ČP na rok 2013 

 
 

 

5.4.2013 

• Distribuce 
výsledné částky 
(80% ČP + 
dotace) členským 
klubům dle jejich 
členské základny 

Časová osa dělení členských 
příspěvků v roce 2013 
 

1.3.-31.3.2013 
 

15.4.2013 
 

• Začátek 
distribuce 
členských    
karet 



Dělení členských příspěvků a státních  
dotací v roce 2012 dle členské základny  
  

Rozdělení finančních zdrojů FAČR podle členské databáze (členské 

příspěvky a státní dotace) 

  

 - KFS obdržely z ČP částku 5.453.700,- Kč rozdělenu dle členů 

  v regionech (+350.000,- Kč paušálně ze SD MŠMT) 

 - OFS obdržely částku 11.250.000,- Kč rozdělenu dle členů  

 v okresech (+250.000,- Kč paušálně ze SD MŠMT) 

 - Kluby regionálních a okresních soutěží obdržely   

 20.000.000,- Kč rozdělenu dle jejich členské   

 základny dospělých (10.000.000,- Kč) a   

 mládeže (10.000.000,- Kč) 

 

FAČR rozdělil dle nové členské evidence 36.703.700,- Kč v roce 2012 

= efektivní a spravedlivé dělení finančních zdrojů! 

Podstatně více tomu bude v roce 2013!!! 

 



 
 

 
OFS obdrží na svoji činnost dle členské základny celkem 11 250 000,- Kč z dotace MŠMT „Program V“. 

(rozdělení viz přiložená tabulka).   

 
Dotace ve výši 45 000 000,- Kč, která je rozdělena následovně: FAČR  9 000 000,- Kč (20% z dotace), OFS 

19 000 000,- Kč (76 x paušálně 250 000,- Kč) 11 250 000,- Kč (částka bude rozdělena dle početního stavu 

členské základny v každém OFS), KFS 4 550 000,- Kč (13 x paušálně 350.000,- Kč), PFS 1 200 000,- Kč a 

to z důvodu toho, že Praha nemá vlastní OFS. 

  

  

 
Je to dotace ve výši 20 000 000,- Kč, která je určena pro kluby hrající soutěže OFS a KFS vyjma klubů GL. 

II. ligy, ČFL, MSFL a divizí. Částka bude rozdělena následovně: 10 000 000,- Kč dle členské základny 

v každém jednotlivém klubu a 10 000 000,- Kč  - dle členské základny do 18 let (mládež) v každém 

jednotlivém klubu (ocenění a zvýhodnění práce s mládeží). 

Dle zásad MŠMT není možno dotaci poskytnout obchodním 

společnostem typu akciová společnost a společnost s ručením omezeným.  

 
Dne 10. 8. 2012 zveřejnila Fotbalová asociace České republiky na svých webových stránkách 

(www.fotbal.cz, oddíl dotace) detailní rozdělení státní dotace MŠMT Program V určené pro kluby krajské a 

regionální úrovně a uskuteční se prostřednictvím jednotlivých OFS.  

Rozdělení financí pro jednotlivé kluby bude provedeno na základě jejich členské základny uvedené 

v databázi členů FAČR ke dni 31. 7. 2012.  

Doplatek za členy (25,- za člena), kteří se řádně přihlásí do členské 

databáze FAČR do konce letošního kalendářního roku bude vyúčtován všem KFS ke dni 31. 12. 2012. 

http://www.fotbal.cz

