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VV FAČR schválil

• Na FAČR proběhl personální audit sekretariátu FAČR společností PwC

• Důsledkem byla změna v organizační struktuře sekretariátu FAČR

• Zúžení organizační struktury z 8 na 5 oddělení 

• Princip rozdělení na kategorie fotbal, finance, legislativa a komunikace

• Fotbal je velmi obsáhlý – rozdělení na 2 oddělení (Sportovně technické oddělení /národní 

týmy, vzdělávání trenérů, grassroots, logistika/ a TOP soutěží /profesionální soutěže, 

agenda ŘK, rozhodčí/)

• Grassroots a logistika se zařadily do oddělení STO a IT do oddělení PR

• Jednotlivá oddělení se pak skládají z úseků

• Nově zřízen úsek rozhodčích v odd. TOP soutěží (Miroslav Tulinger – manažer a vedoucí 

úseku a Patrik Filípek – administrátor)

• Rozdělení funkce bezpečnostního manažera na 2 pozice (pp. Platil, Synecký)

• Nové personální složení Legislativně-právního oddělení (pp. Pauly, Galáž, Říha, Loužilová)  



Organizační struktura
sekretariátu FAČR
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VV FAČR schválil

• Loterie – princip rozdělení zdrojů z loterií obdržených od ČOV

• Po odečtení speciálních projektů schválených VV FAČR připadne 1/3 pro FAČR, 1/3 pro 

profesionální fotbal a 1/3 zdrojů pro KFS

• 1/3 KFS

• Paušálně 1.250.000,- Kč pro každý KFS (14x) – celkem 17.500.000,- Kč (podmínka 

založení transparentního Nadačního fondu) – 1. splátka ve výši 500.000,- Kč

• Materiální vybavení – 4.774.800,- Kč

Každý KFS (14x) obdrží 15x set č. 1 (slalomové tyče, agility žebříky, mety, postava-zeď) a 

15x set č. 2 (slalomové tyče na UT, agility žebříky, mety, postava-zeď, balanční deska)

• 1/3 FAČR

• projekt „Můj 1. gól – fotbalové balíčky“ – celkem 14.000.000,- Kč

• Materiální vybavení ženský fotbal – 125.800,- Kč 

• F(R)E nová cesta k vítězství! – implementační tým – 2.512.000,- Kč 
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VV FAČR schválil

• V souladu s rozhodnutím VH FAČR z roku 2014 VV FAČR schválil rozdělení přeplatku na účtu 

členství z let 2012-13 a to na projekt podporující nábory mladých fotbalistů a uložil realizovat 

projekt „Můj 1. gól + měsíc náborů“

• To vše ve výši 2.962.996,- Kč 



VYÚČTOVÁNÍ

63 akcí po 25.000,- 1.575.000,- Kč

10 akcí po 17.500,- (Ústecký KFS) 175.000,- Kč

1000 ks triček velikost M  140.000,- Kč

4000 ks triček velikost S  500.000,- Kč

3000 ks plakátů A2 - 10.527,- Kč

30 ks Rool up bannerů - 59.351,- Kč

60 ks Pop out bannerů - 117.539,40 Kč

20 000 ks letáků A5 - 10.648,- Kč

CELKEM 2.588.065,40 Kč     ZBÝVÁ 374.930,60 Kč 
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Dělení státních dotací (MŠMT) 2014
Program V – Organizace sportu - Sportovní činnost a pořádání soutěží

Dělení státní dotace dle rozhodnutí VV FAČR

1. Rozvoj mládeže klubů Gambrinus ligy  (16/1.250.000,- Kč) 20.000.000,- Kč
2. Rozvoj mládeže klubů FNL (16/625.000,- Kč) 10.000.000,- Kč
3. Rozvoj mládeže klubů ČFL (18/125.000,- Kč) 2.250.000,- Kč
3. Rozvoj mládeže klubů MSFL (16/125.000,- Kč) 2.000.000,- Kč
4. Rozvoj mládeže klubů divizí (80/65.000,- Kč) 5.200.000,- Kč
5. Organizace fotbalu (zajištění chodu FAČR, OFS a KFS) 114.645.000,- Kč

OFS 11.400.000,- Kč (76 x paušálně 150.000,- Kč) 
14.100.000,- Kč (částka byla rozdělena dle počtu utkání)

KFS 13.000.000,- Kč (13 x paušálně 1.000.000,- Kč) 
PFS 2.100.000,- Kč (Praha nemá OFS) 

6. Členství (kluby v soutěžích OFS, KFS) 20.000.000,- Kč
7. Ostatní projekty (dle rozdělení předsedy a VV FAČR) 20.243.000,- Kč
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VV FAČR – aktuální témata
• VH FAČR se uskuteční v pátek 5.6.2015, od 14 hod., Brno (Výstaviště)
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• Novelizace Stanov
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Struktura použití členských příspěvků 

16. ŘVH FAČR schválila pro rok 2015 stejné zásady pro 
určení výše, struktury a způsobu použití členských 
příspěvků jako tomu bylo v minulém roce 2014, s tím že 
Valné hromady OFS mají možnost svým usnesením změnit 
klíč k rozdělování vypočítaného podílu z dotace. O tomto 
rozhodnutí musí OFS informovat FAČR nejpozději do 
28.2.2015.
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• FAČR bude pořadatelem od září 2015 (Praha, až 25 účastníků kurzu, 9 měsíců 

studia, 3x dvoudenní semináře a 6x čtyřdenní e-learning)



Členství a dotace
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Členství ve FAČR v číslech…

Počet členů k 31.12.2013: 291.873 členů

Počet členů k 28.2.2014: 252.875 členů

(rozhodný den pro dělení finančních zdrojů roku 2014) 

Počet členů k 31.12.2014: 308.972 členů
(celkový současný stav) 

Počet členů k 17.09.2014: 300.000 členů

Počet členů k 31.12.2012: 280.810 členů



Fotbalové asociace České republiky
Členství FAČR a bonusový program

Struktura použití členských příspěvků



Rozdělení
80% ČP + 20 mil. Kč dotace MŠMT

Rozdělení klubům                     
hrajících soutěže OFS a KFS 

Kluby
80 %

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
DĚLENÍ

e-shopy

Kamenné 
obchody  

Poskytnutí bonusového programu 
slev (1700+ subjektů) členům FAČR

FAČR
20 %

Struktura použití ČP v roce 2014 a 2015



80 % podíl 
členských příspěvků

31.900.632,- Kč

Finanční zdroje pro kluby
52.011.900,- Kč

(platí při počtu 252.875 členů,
tzn. 231.164 členů FAČR na okresní a krajské úrovni)

Podíl 
státní dotace

20.111.268,- Kč 

Struktura použití ČP v roce 2014

Celkem
225,- Kč 

Kluby čerpají částku na OFS Kluby obdrží částku přímo z OFS

Částku na člena 87,- Kč Částku na člena 138,- Kč

k 28.2.2014



Člen FAČR získá 

Členskou kartu
(bonusový program slev)

Každý člen FAČR

Částku cca 225,- Kč
(platí při počtu členů 252.875,

tzn. 231.164 členů FAČR na okresní a 
krajské úrovni)

Každý člen klubu hrající soutěže 
KFS, OFS 

(za člena částku obdrží jeho klub) 

Výhody členství ve FAČR pro rok 2014

od 1.3.2014



Částku na člena cca 135,- Kč

80 % podíl 
členských příspěvků

vybraných od 
1.3.-31.12.2014

Každý člen (celkem 47.894 členů) klubu hrající 
soutěže KFS, OFS (za člena částku obdrží jeho klub) 

Podíl 
státní dotace

0,- Kč 

Struktura použití ČP v roce 2014

k 31.12.2014 „DOPLATEK“ pro kluby
6.447.920,- Kč



Rozdělení finančních zdrojů FAČR 2014
Dělení členských příspěvků a státních dotací dle členské základny 

52.011.900,- Kč (31.900.632,- Kč z ČP + 20.111.268,- Kč dotace)

kluby regionálních a okresních soutěží a kluby pracující s mládeží

14.385.500,- Kč 

KFS obdržely pro své kluby 14.385.500,- Kč ze státních dotací P IV.

13.000.000,- Kč 

KFS obdržely pro své kluby 13.000.000,- Kč na „Zelený trávník“ 

79.397.400 = celkem 

FAČR rozdělil dle nové členské evidence v roce 2014 79.397.400,- Kč oproti částce 82.243.279,- Kč v 

roce 2013 a 36.703.700,- Kč, kterou skrz systém členství rozdělil v roce 2012.

14.100.000,- Kč 

OFS obdržely částku 14.100.000,- Kč ze státních dotací Program V. rozdělenu oproti 

minulému roku nově dl počtu utkání

Transparentní, efektivní a spravedlivé dělení finančních zdrojů!



Aktiv předsedů OFS a KFS
Praha, 9.1.2015

Usnesení VV FAČR Členství a dotaceAktuality FAČR



Prostor pro Vaše dotazy…
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1. Úvodní slovo předsedy (p. Pelta) a aktuální informace FAČR (p. Řepka)
2. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (pp. Řepka, Helcl, Pauly, Kabelka)
3. Finance (p. Kabelka)
4. Legislativa (p. Pauly)
5. Fotbal (pp. Fitzel, Mestek, Fousek)
6. Diskuse a náměty předsedů OFS a KFS

Aktiv předsedů OFS a KFS – program 



…nová cesta k vítězství!



„FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“ nová cesta k vítězství!   

Jeden z nejklíčovějších projektů v historii FAČR

Co FAČR k přípravě projektu vedlo? 

Zkvalitnění poskytovaného servisu členům a klubům ze strany FAČR, ŘK, KFS a OFS
Urychlení procesů (přestupy hráčů, uveřejňování výsledků, atd.)
V jednoduchosti je síla (maximální důraz na zjednodušení veškerých agend)
Minimalizace byrokracie (přepisování zápisů do VSF, hlášenky, příprava 
podkladů pro komise STK a DK, atd.)

Nejvyšší náročnost a komplikace spojené se změnou se týkají:

Sekretariátu FAČR…, nejmenších klubů účastnících se okresních soutěží









„FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“ nová cesta k vítězství!   

Kompletní elektronizace fotbalových agend od 1.7.2015: 

Management soutěží (on-line zápis)
On-line registrace hráčů (klubů a členů)
Elektronické členství (databáze)
Měsíční sběrná faktura

Časové osy elektronizace: 

Legislativa
Finance 
Technické řešení elektronizace fotbalových agend a implementace



„F(R)E“ nová cesta k vítězství!   Management soutěží (on-line zápis)

Výhody on-line zápisu

Rychleji napsaný zápis

maximum kolonek automaticky předvyplněno z databáze

intuitivní řešení programu

kluby nemusí složitě shánět důležité údaje (např. jména a ID hráčů, rozhodčích, atd.) 

Výsledkový servis – výsledek (všech) utkání ihned po utkání na webu

skvělý servis pro kluby (ihned zjistím, jak hráli moji soupeři)

možnost pořízení různých statistik 

Výplata rozhodčích dle „Sazebníku odměn“ (paušál + dopravné)

„bezkontaktní“ vyplácení rozhodčích – automaticky připsáno na sběrnou fakturu 

klubu

Možnost použití výstupů STK či DK (automaticky generovány pro účely komisí)

Šetříme – není potřeba papír, tiskárna, registračky 

Absolutní eliminace možnosti neoprávněného startu



„F(R)E“ nová cesta k vítězství! On-line registrace hráčů (klubů a členů)

Výhody on-line registrace

Zrušení registračního průkazu hráče (hraní na „soupisky“)

Obrovská časová, logistická i finanční úspora pro funkcionáře

Nulová možnost podvodu (v případě podvodu je jasné, kdo je odpovědný)

Časově neomezená možnost provedení daného úkonu (7/24)

Přestup či hostování hlídá systém, nikoli FAČR (úsek registrace)

Není nutné platit ihned – vše se objeví v měsíční sběrné fakturaci 



„F(R)E“ nová cesta k vítězství! Členství (databáze)

Co je potřeba ke členství? 

Výpočetní technika (počítač)

Připojení na internet

Návštěva https://is.fotbal.cz/, www.clenstvi.fotbal.cz, www.bytclenemsevypati.cz,

Administrátor klubu

Výhody elektronického členství

Elektronické členství (přihláška) – možnost stát se členem během několika málo minut

Bonusový program (členské karty) – nové nastavení bonusového programu (nejpozději 

od 1.1.2016)

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


„F(R)E“ nová cesta k vítězství! Sběrná faktura

Výhody sběrné faktury

Šetříme čas i peníze – není potřeba:

vyplácet rozhodčí ihned po zápase

chodit a platit složenkami na poště (např. poplatky za DK, STK, atd.)

jezdit do krajského či hlavního města kvůli registraci (úspora za cestovné a šetření 

„nervů“ v nekonečných frontách)  

V budoucnosti kladen důraz na transparentnost

příjmy klubu ze státních dotací a jejich vyúčtování

náklady klubu na organizaci utkání a svých týmů startujících v soutěžích (rozhodčí, 

DK, STK) – platby uvedeny na sběrné faktuře obdržené od FAČR

rozhodčí – odvody FÚ 



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – implementační tým

Rudolf Řepka (GS) 

fotbalovo-politický gestor 
projektu

Jan Pauly (ředitel LPO)

gestor procesního vedení projektu 
a rekodifikace legislativy  

Jiří Helcl (vedoucí úseku IT)

gestor technického řešení projektu

Libor Kabelka (ředitel FO)

gestor finančního řešení projektu   

Národní Darwinové

Jan König, Emil Ubias /Čechy/

Vladimír Janoško /Morava/

•Odpovědní za implementaci 
projektů na celém území ČR.

•Odpovědnost za krajské 
Darwiny a jejich „domovské“ 
kraje.

Darwinové ŘK a KFS

2 vedoucí sekretáři ŘK

12 sekretářů KFS

•Odpovědní za implementaci 
projektu na úrovni ŘK a v 
jednotlivých krajích.

•Odpovědní za okresní 
Darwiny v jejich domovském 
kraji (dle počtu okresů v 
kraji).

Darwinové OFS

76 delegovaných osob OFS

•Odpovědní za implementaci 
projektu ve svém okrese.

•Pomoc okresním klubům 
(administrátorům) a rozhodčím 
v hladkém přechodu na 
elektronizaci (pořádání 
školení, workshopů a porad).

Do implementace projektu zapojeno celkem 96 „školitelů“ (Darwinů):



„F(R)E“ nová cesta k vítězství! Sběrná faktura

Kde na to vezmeme peníze? 

„F(R)E“´= zvýšené náklady
za výpočetní techniku a internetové připojení

„F(R)E“´= významné uspoření finančních prostředků 
dojíždění na místa centrální registrace (tedy do krajského či hlavního města)
odesílání písemných podání (pošta)
odesílání plateb poštovní poukázkou
VV FAČR plánuje výrazné snížení poplatků za hostování a přestupy amatérských fotbalistů 
(v určitých případech pokles až na 1/3 současných hodnot)
„čas jsou peníze“ – nedefinovatelná úspora času 

„F(R)E“´= připravovaná finanční pomoc FAČR
FAČR se svými partnery pro Vás také připravuje zvýhodněné nabídky týkající se pořízení výpočetní 
techniky a internetového připojení, které by neměly přesáhnout 750,- Kč měsíčně (po dobu 3 let)
Rozhodnutím VV FAČR se v tomto roce výrazně zvýší prostředky poskytované všem 3.615 klubům 
v oblasti mládeže a to cca ve výši ročních splátek za uvedenou techniku a připojení 



…nová cesta k vítězství!



„F(R)E“ nová cesta k vítězství! Časová osa

• 1.1.2015 – revoluce – vysvětlovací proces začíná (zjednodušení, ušetření nákladů a energie)

• 1.1.-15.2.2015 – revoluce – osvěta na VH OFS (připravit krátké zprávy pro předsedy OFS)

• 16.2.-31.3.2015 – revoluce – osvěta na VH KFS (připravit krátké zprávy pro předsedy KFS)

• 3.3.2015 – rekodifikace předpisů – předložení návrhu předpisů (první čtení) na VV FAČR

• 4.3.2015 – rekodifikace předpisů – uveřejnění prvního návrhu předpisů k připomínkám fotb. hnutí

• 7.4.2015 – novelizace Stanov – předložení návrhu na VV FAČR 

• 8.4.2015 – novelizace Stanov – zveřejnění návrhu Stanov k připomínkám fotbalovému hnutí

• 22.4.2015 – rekodifikace – uzavření připomínek k prvnímu návrhu předpisů z fotbalovému hnutí

• 22.4.2015 – novelizace Stanov – uzavření připomínek k návrhu Stanov z fotbalového hnutí

• 5.5.2015 – rekodifikace předpisů – finální schválení nových předpisů na VV FAČR

• 5.5.2015 – novelizace Stanov – finální schválení návrhu Stanov FAČR VV FAČR

• 6.5.2015 – rekodifikace předpisů – seznámení fotbalového hnutí s novou verzí předpisů 

• 6.5.2015 – novelizace Stanov – předložení návrhu Stanov FAČR fotbalovému hnutí

• 6.6.2015 – novelizace Stanov – předložení Stanov FAČR na VH FAČR (schválení)

• 1.7.2015 – revoluce – ostrý start



…nová cesta k vítězství!



V rámci fotbalové revoluce tj. od 1.7.2015 budou fungovat 

3 hlavní vztahy s finančními toky…. 

Fotbalová revoluce - finance



1. vztah – faktura FAČR na Kluby

Četnost: 1 krát měsíčně za měsíc předchozí

Položky faktury : 

A Poplatek za správu (komise, přestupy, registrace, startovné)

B Poplatek za organizaci soutěže (rozhodčí, delegáti)

C pokuty (jiný daňový režim = nezaplaceno není daň.   
nákladem klubu)

Fotbalová revoluce - finance



Fotbalová revoluce - finance

2. vztah – faktura rozhodčí  a delegáti (OSVČ) na FAČR 

Četnost: 1 krát měsíčně za měsíc předchozí 

Položky faktury : 

A Částka dle sazebníku (včetně DPH pro plátce DPH)

B Dopravné (vychází ze schválené sazby výpočtu aktuálně 5 
CZK/km)



Způsoby výkonu činnosti rozhodčího a delegáta  

1. Živnostenské oprávnění

2. Jiná samostatně výdělečná činnost

• Rozhodčí I. ligy, II. ligy, ČFL, MSFL a divize – od 1. 7. 2015 povinnost vykonávat 

funkci rozhodčího na základě živnostenského oprávnění.

• Rozhodčí přeborů a tříd mají možnost volby mezi 1. a 2.

Fotbalová revoluce - finance



ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

 Živnost volná 

 Podmínky: bezúhonnost, plná svéprávnost

 Způsob ohlášení:

- jakýkoliv živnostenský úřad v ČR

- jednotný registrační formulář (vyplní administrativní pracovnice úřadu)

- JRF zabezpečí (i) ohlášení živnosti; (ii) registraci daně z příjmu FO; (iii) 

registraci zdravotního a sociálního pojištění

- poplatek 1000,- Kč   

Fotbalová revoluce - finance



Jiná samostatně výdělečná činnost

• nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních 

předpisů (př. spisovatel, herec, hudebník, ...)

• DALŠÍ PODROBNOSTI www.jakpodnikat.cz

Fotbalová revoluce - finance

http://www.jakpodnikat.cz/


Fotbalová revoluce - finance

3. vztah – dotace FAČR do KFS/OFS

Četnost: 1 krát měsíčně za měsíc předchozí

Formální rámec: rámcová smlouva o dotaci mezi FAČR a 
KFS/OFS



Fotbalová revoluce - finance

Kluby

KFS/ OFS Rozhodčí a Delegáti

FACR

Finanční toky revoluce

Finanční toky ostatní



…nová cesta k vítězství!



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – nutné aktivity KLUBŮ

1) Administrátor KLUBU – člen FAČR, delegován klubem za účelem jednat za klubu v prostředí IS

- 3 úrovně práv klubového administrátora:

- Hlavní administrátor, kompletní práva v IS (max. 3/klub) – písemná žádost, registruje FAČR

- Administrátor On-line registrace, práva On-line registrace (10/klub) – registruje hlavní adm. v IS

- Administrátor soutěže, práva zápisu o utkání (20/klub) – registruje hlavní adm. v IS

- Odpovědnost za administrátora – KLUB

2) Nahrávání fotografie hráčů – identifikace hráčů v prostředí IS

- Schvaluje centrální registrace FAČR

- V systému do 31.března

3) Doplnění údajů klubu – sběrná faktura

4) Technické vybavení klubů – notebook s připojením na internet

- Nabídky od partnerů FAČR (balíček: notebook + internet + servis)



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – nutné aktivity KFS, OFS

1) Registrace řídících složek soutěže

- rozhodčí a delegáti

- členové odborných komisí (STK, DK)

2) Školení sekretářů OFS – nové prostředí správy soutěží

- Náhrada VSF

- Nový redakční systém webového portálu www.fotbal.cz (1.7.2015)

- První termíny – DUBEN

http://www.fotbal.cz/


FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – jednotlivé základní procesy 

1) On-line REGISTRACE (registrace, přestup, hostování, střídavý start)

- V 1. fázi pro neprofesionální fotbalisty

- Vše probíhá na pozadí IS, systém hlídá splnění všech podmínek přestupního řádu

- Povinnost žádajícího klubu vlastnit písemný souhlas hráče s danou aktivitou

Karta hráče
Databáze IS

Klub A

Klub B

- Souhlas hráče (zák. zástupce)
- Potvrzuje podmínky ze strany FAČR

- Schválí
- Zamítne



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – jednotlivé základní procesy 

2) Zápis o utkání

- Předvyplněné položky

- Zamezení možnosti neoprávněného startu hráče

- Okamžitý výsledkový servis

- Automatická příprava podkladů pro DK, STK

- Dvě formy zápisu – „jedenáctkový“ a volné střídání

- Rozhodčí a rozhodčí „laik“ 

Zápis o utkání
is.fotbal.cz

Klub 
domácí

Klub 
hosté

Rozhodčí

Řídící 
orgán

soutěže

1. Řídící orgán soutěže nominuje rozhodčí a delegáty na zápas.
2. Klub je povinen nejpozději 30 min. před utkáním doplnit sestavy.
3. Nejpozději v čase začátku utkání se pro kluby zápis uzavře.
4. Případné změny doplní před začátkem utkání rozhodčí.
5. V průběhu zápasu i po jeho ukončení může zápis editovat pouze rozhodčí zápasu (vstřelené branky, udělené tresty, vyjádření atd..).
6. Po uložení a uzavření zápisu rozhodčím, mají kluby možnost podat protest (do 24 hodin po uzavření zápisu).
7. Pokud není podnět k řešení pro DK, STK, zápis se stává oficiálním zápisem o utkání.

www.fotbal.cz



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – jednotlivé základní procesy 

3) Soupiska hráčů – identifikace při utkání

- Klub je povinen na vyžádání předložit rozhodčímu aktuální soupisku hráčů (tisková sestava z IS FAČR)

- Sestava obsahuje všechny náležitosti vyplývající z legislativy FAČR

- Jméno a příjmení, fotografii, ID, stav hráče (klubová příslušnost, termíny hostování..)

- Verzi dokumentu a systémové časové razítko tisku

- Jméno uživatele tisku dokumentu

Praxe: 

Administrátor klubu si na začátku sezóny vytiskne kompletní soupisku požadovaného týmu – novou soupisku tiskne 

až v případě změny stavu hráčské základny.



FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – Komunikační kanály a důležité odkazy

Webové stránky:

- revoluce.fotbal.cz

- is.fotbal.cz

Návody:

- Videonávody (is.fotbal.cz v sekci NÁPOVĚDA)

- Informační materiály (is.fotbal.cz v sekci NÁPOVĚDA)

Testovací verze:

- Od 1.2. na testovací databázi

- On-line registrace 

Kontakty:

- Okresní/krajský školitel (Darwin) – zveřejněno na revoluce.fotbal.cz

- revoluce@fotbal.cz

- Informační telefonní linka – od 1.2.



Prostor pro Vaše dotazy…



Aktiv předsedů OFS a KFS
Nymburk, 21.2.2014

1. Úvodní slovo předsedy (p. Pelta) a aktuální informace FAČR (p. Řepka)
2. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (pp. Řepka, Helcl, Pauly, Kabelka)
3. Finance (p. Kabelka)
4. Legislativa (p. Pauly)
5. Fotbal (pp. Fitzel, Mestek, Fousek)
6. Diskuse a náměty předsedů OFS a KFS

Aktiv předsedů OFS a KFS – program 



Finance - agenda

Výsledky kontrol MŠMT, NKÚ, FÚ, RKK - závěry

Dotace 2014 

Dotace 2015

Nadační fondy 



 Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy

• červen – září 2013

 Nejvyšší kontrolní úřad
• květen – červenec 2014

 Finanční úřad pro Hlavní město Prahu
• říjen – listopad 2014

Provedené kontroly na FAČR v 
letech 2013 a 2014



 kontroly územních revizních orgánů 
FAČR

• prosinec 2013 – leden 2014

 kontrola RKK FAČR v KFS České 
Budějovice a OFS Prachatice

• srpen 2014

Provedené kontroly orgány 
FAČR v letech 2013 a 2014



 Nedodržení účelového určení dotace

 Označení dokladu číslem rozhodnutí 
MŠMT

 Přílohy k dokladům zahrnutých do 
vyúčtování  (prezenční listiny, apod.)

 Nedodržený poměrový ukazatel

Závěry z kontrol



Dotace v roce 2014/2015

281 292 313
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Dotace v roce 2014/2015
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Dotace v roce 2014/2015
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Dotace v roce 2014/2015
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Dotace v roce 2014/2015
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Dotace v roce 2014/2015
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Dotace v roce 2014/2015
Program I

13

Program II
59

Program IV
26

Program V
184

ME U21 v roce 
2015

30

Minihřiště
7

Zelené trávníky
13

Loterie
89

Finance FAČR 2014
(v mil. Kč)



• dosud uhrazená částka CZK 3 mil. (6 x 500 tis.)

• celková částka k úhradě je CZK 17,5 mil. (14 x 1,25 mil.) 

• možnost použití finančních prostředku max. 3 roky

• vyúčtování použitých finančních prostředků k 31. 1. každého 
roku

Nadační fondy



Prostor pro vase dotazy…



Aktiv předsedů OFS a KFS
Nymburk, 21.2.2014

1. Úvodní slovo předsedy (p. Pelta) a aktuální informace FAČR (p. Řepka)
2. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (pp. Řepka, Helcl, Pauly, Kabelka)
3. Finance (p. Kabelka)
4. Legislativa (p. Pauly)
5. Fotbal (pp. Fitzel, Mestek, Fousek)
6. Diskuse a náměty předsedů OFS a KFS

Aktiv předsedů OFS a KFS – program 



LEGISLATIVA 2014  

Směrnice FAČR  upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní ročník 
2014/2015
• Omezení počtu startu hráčů a jejich samotné registrace na střídavý start
• Zrušení střídavých startů v kategorii přípravek
• Stanovení počtu povolených  střídavých startů  v jednotlivých kategoriích 

během soutěžního ročníku
• Otázka další existence směrnice

Směrnice pro vedení členské evidence FAČR
• Pregnantnější specifikace na základě podnětů fotbalového hnutí
• Jednoznačné vymezení data pro zaplacení členského příspěvku – 28. 2. 2015
• Jednoznačené vymezení právní skutečnosti, na jejímž základě vzniká členství –

spárování platby + vymezené téhož u prodloužení členství



Aktiv předsedů OFS a KFS
Nymburk, 21.2.2014

1. Úvodní slovo předsedy (p. Pelta) a aktuální informace FAČR (p. Řepka)
2. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (pp. Řepka, Helcl, Pauly, Kabelka)
3. Finance (p. Kabelka)
4. Legislativa (p. Pauly)
5. Fotbal (pp. Fitzel, Mestek, Fousek)
6. Diskuse a náměty předsedů OFS a KFS

Aktiv předsedů OFS a KFS – program 



Aktiv předsedů OFS a KFS
(Praha, 9.1.2015)


