
Směrnice pro vedení členské evidence FAČR 

ze dne 9. 12. 2014 

 

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky stanoví podle Článku 3 odst. 7 Stanov FAČR: 

 

Článek 1 

Obecná ustanovení 

 

1. Tato směrnice upravuje podrobnosti vzniku, změny a prodloužení členství fyzických osob ve 

Fotbalové asociaci České republiky (dále „FAČR“). 

 

2. Zánik členství fyzických osob a členství právnických osob se řídí Stanovami FAČR. 

 

 

Článek 2 

Vznik členství fyzických osob 

 

1. Členství fyzických osob ve Fotbalové asociaci České republiky vzniká registrací. 
 

2. Fyzická osoba (dále též „žadatel o členství“) může být registrována pouze na základě 

zaplacení předepsaného ročního příspěvku (dále „členský příspěvek“) a vlastní písemné 

žádosti (dále „přihláška za člena“) podané: 
 

a) v listinné podobě osobně; 

b) v listinné podobě prostřednictvím členského klubu; 

c) elektronicky vlastním postupem s využitím webového portálu www.is.fotbal.cz; 
d) elektronicky prostřednictvím členského klubu s využitím webového portálu 

www.is.fotbal.cz. 
Vzory přihlášek za člena podávaných v listinné podobě tvoří přílohu č. 1 této směrnice. 

 

3. FAČR žádost o přijetí za člena FAČR podle čl. I. odst. 2 a 3 této směrnice: 

 

a) odmítne v případech, kdy písemná žádost nesplňuje předepsané náležitosti nebo je 

jinak nesprávně podána;  

b) zamítne, a to zejména bylo-li by přijetí za člena v rozporu se zájmy FAČR. 

 

4. Za předpokladu, že FAČR rozhodne podle odst. 3, deklaruje tuto skutečnost červeným 

označením ve sloupci Stav v kartě Výpis členů na http://is.fotbal.cz, nebo 

http://clenstvi.fotbal.cz. 

 

5. Žadatel o členství je registrován okamžikem, kdy FAČR automaticky spáruje zaevidovanou 

žádost o registraci členství a variabilní symbol platby základního poplatku. Tato skutečnost je 

deklarována zeleným označením ve sloupci „Stav“, v kartě Výpis členů na http://is.fotbal.cz, 

nebo http://clenstvi.fotbal.cz. 

 

6. Na základě registrace členství přidělí FAČR žadateli o členství nezastupitelný identifikační 

kód (ID).  

 

7. Výše členského příspěvku za každý započatý kalendářní rok členství ve FAČR činí: 
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a) 100,- Kč pro osoby, které v roce, za nějž se členský příspěvek hradí, dovršily 18. rok 

věku, nebo které dovršily 70. rok věku; 

b) 200,- Kč pro ostatní osoby. 

 

 

 

Článek 3 

Písemná žádost 

 

1. Žadatel o členství, který projeví zájem o vznik členství ve FAČR  v souladu s čl. 2 odst. 2  

písm. a), vyplní přihlášku za člena, opatří vlastnoručním podpisem a zašle na adresu sídla 

FAČR. Spolu s přihláškou za člena uhradí uchazeč o členství na zvláštní bankovní účet FAČR 

č.ú. 369000369/0800 částku rovnající se výši členského příspěvku stanoveného touto směrnicí, 

přičemž variabilním symbolem pro jednotlivé platby je: 

 

a) rodné číslo žadatele o členství, nebo 

b) unikátní číslo vygenerované FAČR pro žadatele o členství s cizí státní příslušností.  

 

2. Fyzická osoba, která projeví zájem o vznik členství ve FAČR  prostřednictvím členského 

klubu v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. b), vyplní přihlášku za člena, opatří vlastnoručním 

podpisem a předá členskému klubu. Členský klub vyplní v přihlášce za člena zbývající 

položky, opatří ji podpisem (podpisy) statutárního orgánu a zašle ji FAČR, Diskařská 2431/4, 

160 17, Praha 6.  Současně tento uchazeč nebo členský klub uhradí na zvláštní účet FAČR č.ú. 

369000369/0800 částku rovnající se výši členského příspěvku stanoveného touto směrnicí, 

přičemž variabilním symbolem pro jednotlivé platby je: 

 

a) rodné číslo žadatele o členství, nebo 

b) unikátní číslo vygenerované FAČR pro žadatele o členství s cizí státní příslušností, 

nebo 

c) unikátní číslo vygenerované FAČR pro hromadné platby prostřednictvím členského 

klubu. 

 

 

Článek 4 

Elektronická žádost 

 

1. Žadatel o členství, který projeví zájem o vznik členství ve FAČR  v souladu s čl. 2 odst. 2  

písm. c), vyplní a autorizuje elektronický formulář přihlášky za člena na portálu 

http://is.fotbal.cz. Systém automaticky odešle žádost FAČR. Spolu s přihláškou za člena uhradí 

uchazeč o členství na zvláštní bankovní účet FAČR č.ú. 369000369/0800 částku rovnající se 

výši členského příspěvku stanoveného touto směrnicí, přičemž variabilním symbolem pro 

jednotlivé platby je: 

 

a) rodné číslo žadatele o členství,  

b) unikátní číslo vygenerované FAČR pro žadatele o členství s cizí státní příslušností. 

 

2. Žadatel o členství, který projeví zájem o vznik členství ve FAČR  prostřednictvím členského 

klubu v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. d), vyplní elektronický formulář přihlášky za člena na 

portálu http://is.fotbal.cz. Systém automaticky odešle elektronický formulář na příslušný 

členský klub, který žádost prostřednictvím svého pověřeného administrátora autorizuje 

(potvrdí). Systém automaticky odešle autorizovaný elektronický formulář FAČR. Současně 

tento uchazeč, nebo členský klub uhradí na zvláštní účet FAČR č.ú. 369000369/0800 částku 

ve výši členského příspěvku stanoveného touto směrnicí, přičemž variabilním symbolem pro 

jednotlivé platby je: 

 

Komentář [PL1]:  
Příspěvek ve výši 100,-Kč hradí osoby, které 
jsou mladší 18 let nebo v daném roce, na 
který je příspěvek hrazen, dovrší 18. Rok 
věku. 

Komentář [PL2]: Příspěvek ve výši 
100,-Kč hradí osoby, které jsou starší 70 let 
nebo v daném roce, na který je příspěvek 
hrazen, dovrší 70. rok věku. 

http://is.fotbal.cz/


a) rodné číslo žadatele o členství, nebo 

b) unikátní číslo vygenerované FAČR pro žadatele o členství s cizí státní příslušností, 

nebo 

c) unikátní číslo vygenerované FAČR pro hromadné platby prostřednictvím členského 

klubu. 

 
 
 

Článek 5 

Prodloužení členství 

 

1. Členský příspěvek je člen FAČR povinen uhradit osobně, nebo prostřednictvím příslušného 

členského klubu nejpozději do 28. února příslušného roku, a to poukázáním částky na zvláštní 

bankovní účet FAČR č.ú. 369000369/0800, přičemž variabilním symbolem pro jednotlivé 

platby je: 

a) rodné číslo žadatele o členství, nebo 

b) unikátní číslo vygenerované FAČR pro žadatele o členství s cizí státní příslušností, 

nebo 

c) unikátní číslo vygenerované FAČR pro hromadné platby prostřednictvím členského 

klubu. 

 
2. V případě, že žadatel o prodloužení členství nesplní svou povinnost uvedenou v odst. 1, bude 

FAČR dodatečně vyzván k zaplacení členského příspěvku, prostřednictvím internetových 

stránek http://clenstvi.fotbal.cz a http://is.fotbal.cz  , a to do 15. března příslušného roku.  

 

3. Členství podle odstavce 1 se prodlužuje okamžikem, kdy se v centrální evidenci členství FAČR 

automaticky zaeviduje platba uhrazeného členského příspěvku. Tato skutečnost je deklarována 

zeleným označením ve sloupci „Stav“, v kartě Výpis členů na http://is.fotbal.cz, nebo 

http://clenstvi.fotbal.cz. 

 

Článek 6 

Změna členství 

 

1. Pokud člen FAČR projeví vůli stát se členem FAČR prostřednictvím jiného klubu, než toho, 

prostřednictvím něhož je úsekem registrace FAČR ke dni změny veden, vyplní formulář pro 

změnu členství ve FAČR, kterou opatří vlastnoručním podpisem a předá členskému klubu. 

Vzor formuláře pro změnu členství tvoří přílohu č. 2. 

 

2. Členský klub vyplní ve formuláři pro změnu členství zbývající položky, opatří ji podpisem 

(podpisy) statutárního zástupce (zástupců) a zašle ji úseku centrální registrace FAČR, 

Diskařská 2431/4, Praha 6, PSČ: 160 17.  

 

       Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.    

 

2. Ke dni 1. 1. 2015 se zrušuje Směrnice pro vedení členské evidence schválená Výkonným 

výborem ve znění změn a doplňků ze dne 4. 9. 2013. 
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