
Metodické pokyny pro elektronické členství FAČR 

 

Nový člen 
 

Základním předpokladem členství jednotlivce ve FAČR je vyplnění elektronické přihlášky 

na is.fotbal.cz (sekce PODATELNA).  

 Elektronická přihláška jednotlivce 

 Elektronická přihláška jednotlivce prostřednictvím klubu 

Společná ustanovení 

1. Elektronickou přihlášku do členství FAČR je možné podat pouze prostřednictvím 

informačního systému FAČR na is.fotbal.cz. 

2. Součástí přihlášky je i platba členského příspěvku. Bez platné přihlášky a úhrady 

členského příspěvku nemůže vzniknout členství ve FAČR. 

3. Platba členského příspěvku za mládež je stanovena ve výši 100,- Kč. Za mládež pro 

potřeby tohoto metodického pokynu jsou považovány osoby, které daného roku 

dovrší 18 let. 

4. Platba členského příspěvku za seniory je stanovena ve výši 100,- Kč. Za seniory pro 

potřeby tohoto metodického pokynu jsou považovány osoby, které daného roku 

dovrší 70 let. 

5. Platba členského příspěvku za dospělého je ve výši 200,- Kč. 

6. Členský příspěvek je každý člen FAČR povinen uhradit za jednotlivce nebo 

prostřednictvím hromadné platby (vygenerování variabilního symbolu na portálu 

členství nebo is.fotbal.cz), a to poukázáním příslušné částky na zvláštní účet FAČR č. 

369000369/0800. 

Vznik členství u jednotlivců 

Tato kategorie je určena také pro širokou veřejnost – například pro fanoušky, rodinné 

příslušníky hráčů atd. 

1. Na is.fotbal.cz zájemce o členství ve FAČR vyplní elektronickou přihlášku. Správnost 

údajů stvrdí svým osobním souhlasem s podmínkami členství.  

2. V případě, že zájemce je mladší 15 let, musí zaslat přihlášku písemně dle metodických 

pokynů členství pro zasílání originálu přihlášky. Osoby mladší 15 let není možné 

přihlásit jako jednotlivce do členství FAČR prostřednictvím elektronické 

přihlášky (je zde nutný souhlas zákonného zástupce – u elektronického podání 

prostřednictvím klubu, toto ověření provádí přímo statutární zástupce klubu). 

3. Elektronická přihláška je následně odeslána do informačního systému FAČR.  



4. Spolu s přihláškou je nutné uhradit členský příspěvek. Pod vyplněnou přihláškou jsou 

k výběru 2 varianty pro platbu členského příspěvku (elektronicky – platební karta; 

bankovní on-line tlačítka; terminál SAZKA atd.; nebo poukázáním částky na účet 

FAČR). 

5. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje přihláška s uhrazeným 

příspěvkem za členství. 

6. Párování plateb s přihláškou probíhá na základě správně uvedených variabilních 

symbolů. 

7. Variabilním symbolem v případě úhrady členského příspěvku za jednotlivce je jeho 

celé rodné číslo (neuvádět symbol lomítka). U cizích státních příslušníků se jedná o 

číslo přidělené FAČR. 

 

 

Členství prostřednictvím klubu 

Vznik členství prostřednictvím klubu je možné pouze v případě, že daný klub vyplnil a 

zaslal, doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 

17 Praha 6, žádost o pověření administrátora. 

Vznik pozice administrátora klubu 

1. Žadatel o pozici administrátora klubu si stáhne žádost na clenstvi.fotbal.cz nebo na 

is.fotbal.cz. 

2. Tuto žádost vyplní a originál doporučeně odešle na místo centrální registrace FAČR , 

Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. 

3. Zde bude tato žádost zavedena do informačního systému FAČR do 7 pracovních dnů. 

4. Potvrzení o přijetí žádosti bude odesláno na mail uvedený v žádosti i s přihlašovacími 

údaji do informačního systému FAČR. 

5. Pověřený administrátor (zástupce klubu) je oprávněn jednat s FAČR prostřednictvím 

informačního systému FAČR ve věcech členství a registrace hráčů v daném klubu. 

6. Administrátor je oprávněn jednat v informačním systému FAČR pouze ve věcech 

povolených pro administrátora klubu. 

7. Aktuální seznam povolených operací v informačním systému FAČR pro 

administrátory bude zveřejněn na portálech is.fotbal.cz, clenstvi.fotbal.cz a fotbal.cz. 

8. E-mailová adresa bude následně uživatelským jménem v informačním systému 

FAČR. Z tohoto důvodu musí být mail jedinečný (tzn. co osoba, to jiná e-mailová 

adresa)! 

 

 



 

 

Vznik členství prostřednictví klubu 

1. Na is.fotbal.cz zájemce o členství vyplní elektronickou přihlášku a zvolí možnost 

„Chci se stát členem FAČR prostřednictvím klubu“ a zde zvolí požadovaný klub. 

Správnost údajů stvrdí svým osobním souhlasem s podmínkami členství. 

2. Elektronická přihláška je následně odeslána ke schválení klubem. Schválení této 

přihlášky prostřednictvím klubu musí nejprve provést klubem pověřený 

administrátor.  

3. V případě, že žadatel o členství ve FAČR prostřednictvím klubu je mladší 15 let, 

administrátor klubu je povinen před samotným schválením žádosti ověřit souhlas 

zákonného zástupce s touto přihláškou! 

4. Přihláška je po ověření a schválení klubem odeslána na zpracování do informačního 

systému FAČR.  

5. Spolu s přihláškou je nutné uhradit členský příspěvek. Pod vyplněnou přihláškou jsou 

k výběru 2 varianty pro platbu členského příspěvku (elektronicky elektronicky – 

platební karta; bankovní on-line tlačítka; terminál SAZKA atd.; nebo poukázáním 

částky na účet FAČR). 

6. V případě, že členský poplatek je hrazen prostřednictvím klubu pomocí aplikace 

hromadná platba, člen zaškrtne volbu - „ HRADÍM PROSTŘEDNICTVÍM 

HROMADNÉ PLATBY KLUBU“. 

7. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje potvrzená přihláška 

administrátorem klubu s uhrazeným příspěvkem za členství. 

8. Variabilním symbolem v případě úhrady členského příspěvku za jednotlivce je jeho 

celé rodné číslo (neuvádět symbol lomítka). U cizích státních příslušníků se jedná o 

číslo přidělené FAČR. 

9. Variabilním symbolem v případě úhrady členského příspěvku prostřednictvím klubu, 

pomocí aplikace HROMADNÁ PLATBA je vygenerovaný variabilní symbol na 

portálu clenstvi.fotbal.cz nebo is.fotbal.cz v záložce HROMADNÁ PLATBA. 

Tyto metodické pokyny jsou platné a účinné od 4.9.2013. 

 


