Online přestup a hostování hráče v prostředí IS FAČR
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Prostředí Informačního systému FAČR je optimalizováno pro internetový prohlížeč GOOGLE CHROME!
Internetový prohlížeč naistalujete kliknutím ZDE:

Registraci a další online akce u hráčů, může v prostředí Informačního systému FAČR provádět pouze Hlavní
administrátor klubu nebo Pověřený administrátor s právy „registrace“ či „kompletní práva“.
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Hostování a přestup hráče krok za krokem:

1) Přihlaste se do Informačního systému FAČR (dále jen IS FAČR) jako Hlavní administrátor klubu nebo
Pověřený administrátor s právy „registrace“ či „kompletní práva“ – na adrese https://is.fotbal.cz.
Do 1.7. 2015 pro účely testování využijte testovací rozhraní na adrese https://testovani.fotbal.cz.
Pro účely testování jsou vypnutá některá omezení – např. přestupové okno atd.

2) Po přihlášení se zobrazí úvodní stránka Vašeho klubu, kde zvolíte odkaz „Přehled hráčů“.

3) V sekci „Přehled hráčů“ vyhledáte konkrétní osobu pomocí známých údajů – lze vyhledávat například
dle ID, jména a příjmení nebo čísla a názvu klubu.

4) Ve výsledcích vyhledávání - kliknutím na příjmení vyhledaného hráče, otevřete „Kartu hráče“.

5) Na kartě hráče provedete kontrolu, zda se jedná o správného hráče a stisknete tlačítko „Přestup“ –
v případě, že chcete žádat o přestup hráče nebo tlačítko „Hostování“ – v případě, že chcete žádat o
hostování hráče.

6) V případě, že jste zvolili přestup hráče, zobrazí se Vám okno „Podání žádosti o přestup“, kde
provedete kontrolu uvedených údajů, zaškrtnutím potvrdíte Vaše seznámení a souhlas s přestupním
řádem FAČR a stisknete tlačítko „Odeslat žádost“.

7) V případě, že jste zvolili hostování hráče, zobrazí se Vám okno „Podání žádosti o hostování“, kde
zadáte datum platnosti hostování, provedete kontrolu uvedených údajů, zaškrtnutím potvrdíte Vaše
seznámení a souhlas s přestupním řádem FAČR a stisknete tlačítko „Odeslat žádost“.

8) V případě, že Vaše žádost proběhla v pořádku, zobrazí se upozornění o úspěšném odeslání žádosti.
Žádaný klub obdrží informaci o dané akci a v přehledu žádostí se mu zobrazí nová událost. Velmi
důležité je, aby žádající klub vlastnil písemný souhlas hráče s přestupem či hostováním a tento
uchoval podobu 3 let k případnému vyžádání FAČR!

9) Na domovské stránce Vašeho klubu, v panelu „Přehled žádostí“, se zobrazí právě zadaná žádost a po
stisknutí tlačítka „Detail“ můžete procházet podrobné informace o této aktivitě.

10) V detailu žádosti můžete sledovat její aktuální stav, podívat se například na její historii nebo provést
storno žádosti – v případě, že ještě nedošlo ke schválení žádaným klubem.

11) Žádaný klub provede v detailu žádosti kontrolu údajů a má možnost žádost schválit nebo zamítnout.
Do poznámky může uvést důvod svého rozhodnutí.

12) Po dokončení celého procesu se požadované změny provedou v registrační databázi FAČR.
13) V případě střídavého startu se postupuje stejně jako u hostování.

Kontakty:
e-mail:

revoluce@fotbal.cz

Telefon:

233 029 233

WEB:

http://revoluce.fotbal.cz

