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SEZÓNA 2021 / 2022 

Pro účastníky soutěží řízených OFS Beroun 
v soutěžním ročníku 2021 / 2022 je závazný RMS. 
 
Soutěže se hrají dle platných Pravidel fotbalu, 
řídí se Soutěžním řádem (SŘ) FAČR 
a Rozpisem mistrovských soutěží (RMS). 
  
Povinností klubů je zkontrolovat rozlosování všech 
svých družstev (PODZIM – JARO) a na případné chyby 
(nesrovnalosti) neprodleně upozornit STK / KM. 
 
 
RMS volně ke stažení na webu OFS ( verze PDF ) !!! 

 



POZOR 
ZODPOVĚDNOU osobou klubu / oddílu 

pro komunikaci s OFS 
(tzn. pro písemný a telefonní styk vč. e-mailové korespondence) 

je  SEKRETÁŘ 
uvedený v Přihlášce do soutěží OFS Beroun 

-  ročník 2021 / 2022. 
 

Jakékoliv pozdější změny u SEKRETÁŘŮ 
(osoba, adresa, telefon, e-mail …) 

nahlaste neprodleně na e-mail   info@ofsberoun.cz 

mailto:info@ofsberoun.cz
mailto:info@ofsberoun.cz
mailto:info@ofsberoun.cz
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SOUPISKA DRUŽSTVA A SEZNAM HRÁČŮ – čl. 9 
 
A) V souladu s ustanovením § 10 SŘ jsou kluby povinny vyhotovit soupisku 
v elektronickém informačním systému. Pro soutěžní ročník 2021 / 2022 jsou 
kluby hrající krajské a vyšší soutěže povinny předložit Řídícímu orgánu soutěží 
OFS Beroun soupisku hráčů v papírové formě (příp. zaslat na e-mail 
info@ofsberoun.cz), a to vždy nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé 
části soutěže OFS Beroun. 
B) Na soupisce musí být uvedeno 11 hráčů, případně alespoň ten počet 
hráčů, v jaké se soutěž hraje, kteří spadají do příslušné věkové kategorie 
soutěže.  
C) Každý hráč uvedený na soupisce musí v daném soutěžním období 
(podzim, jaro) nastoupit nejméně v jednom soutěžním utkání od začátku 
utkání alespoň na 30 minut za družstvo, na jehož soupisce je uveden. 
V případě nesplnění této povinnosti bude klub potrestán pořádkovou pokutou 
v souladu se § 7 odst. 3 SŘ. 
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     Při řádném zdůvodnění nesplnění této povinnosti (písemně do 7 dnů 
     po skončení příslušné části soutěže) může STK OFS ustoupit od udělení 
     této pořádkové pokuty. 
D) Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, 
a to vždy nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže. 
Změny na soupiskách hráčů v průběhu jejich platnosti jsou kluby povinny 
předložit při splnění ustanovení SŘ § 10 odst. 5.  
E) Seznam hráčů za každé družstvo se vyhotovuje vždy k jednotlivé části 
soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 7 dní před zahájením jednotlivé části 
soutěže.  Změny na seznamu hráčů v průběhu jejich platnosti jsou kluby 
povinny předložit STK / KM ke schválení. 
SEZNAMY HRÁČŮ vyhotovují kluby, které mají v jedné věkové kategorii, stejné 
soutěži a stejné skupině (!) dvě a více družstev (pro každé takové družstvo). 
Seznamy pro sdružený start družstva  –  viz čl. 11.  

 
% 
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•   Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn 
provádět pouze před začátkem jednotlivé části soutěžního ročníku. V průběhu 
příslušné části soutěžního ročníku je administrátor členského klubu oprávněn 
po schválení řídícím orgánem soutěže provádět změny v soupisce družstva 
pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze soupisky družstva 
nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva. 
•   Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo 
přihlášené do soutěže, soupisku tohoto družstva v elektronickém 
informačním systému nevyplňují. 
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SDRUŽENÝ START DRUŽSTEV –  čl. 11 
 
A) Řídí se § 9 Přílohy č. 2 SŘ 
B) Za organizační zajištění (vč. dodržování všech povinností SŘ a RMS) 
sdruženého družstva zodpovídá klub uvedený v RS na prvním místě. 
C) Mistrovská utkání se hrají na hřišti klubu, který je v RMS uveden na prvním 
místě. 
D) Minimální počet hráčů jednoho členského klubu v sdruženém družstvu 
se stanovuje na 3 hráče. 
 

SDRUŽENÁ DRUŽSTVA – POUZE U MLÁDEŽE – POUZE DVA (!!!) KLUBY 
STARTUJÍ NA ZÁKLADĚ POTVRZENÉ SMLOUVY OBĚMA KLUBY 

PŘEDLOŽENÉ SPOLU S PŘIHLÁŠKOU DO SOUTĚŽÍ 
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LOSOVACÍ AKTIV   (§ 17) 
 
•   Losovacího aktivu jsou povinni účastnit se zástupci všech členských klubů, 
které podaly přihlášku družstva do soutěže. 
 
 
Zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže jsou členské kluby oprávněny podat 
nejpozději čtyři dny (!) před konáním losovacího aktivu. 
 
 
 •   Losovací aktiv je ukončen schválením zařazení družstev do skupin 
příslušných soutěží a rozhodnutím řídícího orgánu o zahájení soutěžního 
ročníku. 
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ÚČAST CIZINCŮ V DRUŽSTVU  - čl. 11   (§ 34) 
 
•   V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, 
kteří nejsou občany členského státu Evropské unie. 
 
 
ČEKACÍ DOBA   (§ 49) 
 
•   Čekací doba pro obě družstva a rozhodčího je 20 minut po úředně 
stanoveném začátku utkání a je možné ji čerpat pouze z důvodů zvláštního 
zřetele hodných. Čekací dobu není možné čerpat z důvodů stojících na straně 
asistentů rozhodčího nebo čtvrtého rozhodčího utkání. 

 % 
 

RMS 2021 - 2022 
( V SOULADU SE SOUTĚŽNÍM ŘÁDEM FOTBALU ) 



 
% 
 
•   K posouzení, zda byla dodržena čekací doba, je příslušný rozhodčí.  
•   Řídící orgán soutěže je oprávněn stanovit zákaz čerpání čekací doby, 
a to v soutěžních utkáních, které v zájmu regulérnosti průběhu soutěže nařídí 
sehrát ve shodném úředně stanoveném začátku utkání. 
 
•   Oznámí-li hostující družstvo organizátorovi utkání v průběhu čerpání čekací 
doby podle odstavce 1, že se dostaví a utkání bude možné zahájit nejpozději 
40 minut po úředně stanoveném začátku utkání, prodlužuje se čekací doba 
o dalších 20 minut. Prodlouženou čekací dobu lze čerpat pouze z důvodů zcela 
nezávislých na osobě, která čekací dobu čerpá. 

 
% 
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•   Členský klub, jehož družstvo čerpalo čekací dobu, je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů prokázat řídícímu orgánu 
soutěže důvody čerpání čekací doby. Delegovaný rozhodčí, který čerpal čekací 
dobu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, 
prokázat komisi rozhodčích, která jej k utkání delegovala, důvody čerpání 
čekací doby. 
 
•   Za nedostavení se družstva k utkání v průběhu čekací doby se stanovuje  
paušální částka náhrady nákladů spojených s přípravou utkání 
pro organizátora ve výši 500,- Kč. 
Tuto částku uhradí provinilý klub na základě konkrétních nařízení řídících 
orgánů OFS.  
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HLAVNÍ POŘADATEL   (§ 40) 
 
•   Hlavním pořadatelem je fyzická osoba, člen FAČR, která je spolu 
s organizátorem utkání odpovědná za splnění technických a pořádkových 
povinnosti organizátora utkání. 
 
•   Hlavní pořadatel je povinen být označen nápisem „Hlavní pořadatel“, 
kdy takové označení musí být výrazně odlišné od označení ostatních 
pořadatelů. 
 
•   Je zakázáno, aby hlavní pořadatel vykonával současně funkci rozhodčího 
utkání, delegáta utkání nebo příslušníka družstva. 
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Hlavní pořadatel utkání setrvá na místě do odjezdu rozhodčích a týmu soupeře. 
 



 

POŘÁDAJÍCÍ ODDÍL 
 

POŘÁDAJÍCÍ ODDÍL MÁ ZA POVINNOST PŘEVZÍT 
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY R a DFA, 
URČIT JIM MÍSTO K PARKOVÁNÍ 

A ŘÁDNĚ JE OPATROVAT. 
ZA ŠKODY NA PŘEVZATÝCH DOPRAVNÍCH 

PROSTŘEDCÍCH ODPOVÍDÁ POŘÁDAJÍCÍ ODDÍL !!! 
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KONTROLA TOTOŽNOSTI   (§ 58) 
 
•   Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v Zápisu 
o utkání (dále též zkratka ZoU) je možné na žádost vedoucího družstva 
provést hromadně nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem 
utkání a nejpozději do zahájení druhého poločasu utkání. Do schválení Zápisu 
o utkání oběma vedoucími družstev po ukončení utkání je možno provést 
kontrolu pouze těch hráčů, kteří nastoupili v druhém poločase utkání. 
 
•   Provádění kontroly totožnosti řídí rozhodčí, kterému je vedoucí 
kontrolovaného družstva povinen předat Listinu hráčů. Kontroly totožnosti 
jsou povinni se zúčastnit všichni hráči kontrolovaného družstva, vedoucí 
kontrolovaného družstva a vedoucí družstva soupeře. 

 
% 
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Po zahájení kontroly totožnosti předá rozhodčí vedoucímu družstva, 
který o kontrolu totožnosti požádal, Listinu hráčů a následně vedoucí 
kontrolovaného družstva představuje vedoucímu soupeřova družstva 
jednotlivé hráče, o jejichž kontrolu totožnosti vedoucí soupeřova družstva 
požádal. Pokud kontrolovaní hráči mají k dispozici doklady prokazující jejich 
totožnost, předloží je vedoucímu soupeřova družstva k nahlédnutí. Vedoucí 
soupeřova družstva je oprávněn klást kontrolovaným hráčům dotazy směřující 
k ověření jejich totožnosti. 
 
•   Po skončení kontroly totožnosti vrátí vedoucí družstva, který o kontrolu 
totožnosti požádal, rozhodčímu Listinu hráčů a současně mu oznámí, 
zda namítá neoprávněný start hráče. 
Tuto skutečnost rozhodčí zapíše do Zápisu o utkání. 

  
% 
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•   Je-li namítnut neoprávněný start hráče, rozhodčí přezkoumá totožnost 
tohoto hráče, a to zejména dle údajů z předložených osobních dokladů. 
Pokud rozhodčí dospěje k závěru, že se jedná o neoprávněný start, hráče 
nepřipustí k další účasti ve hře; v opačném případě je hráč oprávněn 
pokračovat ve hře. Průběh, důvody a výsledek přezkoumání totožnosti hráče 
rozhodčí zapíše do Zápisu o utkání. 
 
•   Za účelem provedení kontroly a přezkoumání totožnosti je hráč povinen: 
   -   hráč, který nastoupil k utkání v průběhu I. poločasu, setrvat na stadionu 
do zahájení II. poločasu utkání; 
   -   hráč, který nastoupil k utkání v průběhu II. poločasu, setrvat na stadionu 
do potvrzení kontroly zapsaných údajů v Zápisu o utkání vedoucími družstev. 
 

% 
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•   Za porušení tohoto ustanovení se nepovažuje, jestliže hráč nesetrvá 
na stadionu z důvodů zvláštního zřetele hodných. 
•   Pokud hráč, jehož přezkoumání totožnosti má být rozhodčím prováděno, 
neumožní přezkoumání totožnosti, rozhodčí tuto skutečnost výslovně zapíše 
do Zápisu o utkání a hráče nepřipustí k další účasti ve hře. 
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VEDOUCÍ DRUŽSTVA 
Uzavření Zápisu o utkání  (§ 61) 
1. Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do Zápisu o utkání 
uvést:  
-    skutečný čas zahájení utkání;  
-    konečný výsledek utkání;  
-    střelce branek;  
-    uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku;  
-    střídání;  
-    dobu hry.  
2. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění Zápisu o utkání dle odstavce 1 
na výzvu rozhodčího zkontrolovat zapsané údaje v Zápisu o utkání. Kontrolu 
zapsaných údajů jsou vedoucí družstev povinni za přítomnosti rozhodčího 
potvrdit ověřením své totožnosti v elektronickém informačním systému 
prostřednictvím svého rodného čísla, případně svým podpisem. 

% 
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•   Vedoucí družstva je jediný, kdo je oprávněn nahlásit RO zranění hráče 
do ZoU ještě před potvrzením ZoU. 
•   Dodatečné nahlášení zranění je možné pouze prostřednictvím RO, 
který to dodatečně nahlásí na OFS. 
Pokud tak RO neučiní, tak zranění nebude do ZoU vloženo. 
 
•   Potvrzením VD ZoU neznamená, že VD souhlasí s popisem v ZoU 
 
•   Pokud vedoucí družstva nepotvrdí Zápis o utkání nebo jej odmítne 
potvrdit, klubu bude STK / KM OFS udělena pořádková pokuta. 
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ZRANĚNÍ 
 

DODATEČNÉ NAHLÁŠENÍ ZRANĚNÍ 
MUSÍ BÝT PROVEDENO 

DO 3 DNŮ 
PO ODEHRÁNÍ UTKÁNÍ 

!!! 
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PROTEST – čl. 14 
 
Klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem. 
 
 

POZOR: 
 
PROTEST se podává výhradně prostřednictvím IS FAČR !!! 
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LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA   (§ 37) 
 
1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své 
náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. 
U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.  
2. V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen 
vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě 
lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat 
fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého 
zdraví.“  
3. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší 
než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. 
Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí orgány soutěží, které 
v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) 
jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou. 

% 
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•   Vedoucí družstva musí mít u sebe při každém mistrovském utkání 
k dispozici prohlášení hráčů o jejich zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu 
ve smyslu § 37 – Lékařská prohlídka, Soutěžního řádu FAČR.  
 
•   Řídící orgán soutěže bude v průběhu SR 2021/22, během mistrovských 
utkání, provádět kontrolu těchto prohlášení. V případě nesplnění této 
povinnosti, budou kluby postiženy pořádkovou pokutou. 
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POČET HRÁČŮ – STŘÍDÁNÍ – čl. 8 
 
OP + III. třída  –  v průběhu utkání každé družstvo: 
•  může nasadit do hry maximálně 5 hráčů s tím, že v období od 81. minuty 
řádné hrací doby lze do konce utkání vystřídat nejvýše tři hráče 
•  má nejvýše 3 možnosti střídání 
•  může navíc provádět střídání v poločasové přestávce 
•  tam, kde družstva provedou střídání současně, bude to považováno 
za jednu využitou možnost pro každé družstvo; 
IV. třída  –  opakované střídání hráčů s tím, že v období od 81. minuty 
řádné hrací doby do konce utkání lze vystřídat nejvýše dva hráče; 
                         Pozn.: - maximální počet uvedených náhradníků v ZoU: 
                         OP + III. třída - 7;   IV. třída (opakované střídání) – 5; 
Kategorie dorostu staršího a mladšího – je možno v průběhu soutěžního 
utkání vystřídat 7 hráčů; 
Kategorie žáků a přípravek  –  opakované střídání hráčů. 
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NÁHRADNÍCI – čl. 5 
 
•  Náhradníci musí být při utkání označeni rozlišovacím dresem odlišné barvy 
od dresů obou soupeřů. 
 
 
REALIZAČNÍ TÝM – čl. 5 
 
•  Členové realizačního týmu jsou povinni být při utkání zřetelně označeni 
visačkou s funkcí, kterou mají uvedenou v ZoU. 
Osoba bez označení bude rozhodčím vykázána z technické zóny hřiště.  
 

RMS 2021 - 2022 
( V SOULADU SE SOUTĚŽNÍM ŘÁDEM FOTBALU ) 



„ TECHNICKÁ ZÓNA „ 

TECHNICKÁ ZÓNA (dále TZ) se vyznačuje v utkáních odehraných na stadionech, 
kde jsou vyhrazena místa k sezení pro náhradníky a funkcionáře družstva 
 
•   rovnoběžná s pomezní čárou a která je od pomezní čáry vzdálena 1 m; 
ze stran je TZ vymezená čárami vedenými kolmo k pomezní čáře, 
a to ve vzdálenosti 1 m od bočních stran lavičky družstva  
•   počet osob, které se smí v TZ zdržovat v průběhu hry, musí být stanoven 
herním řádem příslušné soutěže (soutěžním řádem) 
•   všechny osoby, které se budou v průběhu utkání zdržovat v TZ, musí být 
identifikovány před začátkem utkání a v souladu se soutěžním řádem se musí 
chovat vždy korektně a jsou povinny zdržovat se v TZ; tu smějí opustit pouze 
ve výjimečných případech a se souhlasem rozhodčího (např. jestliže rozhodčí 
dovolí lékaři nebo masérovi družstva ošetřit na hrací ploše zraněného hráče) 
•   současně je vždy pouze jedna osoba oprávněna udělovat hráčům v průběhu 
utkání pokyny  
 



 
JINÁ OPATŘENÍ V SOUTĚŽÍCH 
 
•   Pořádající oddíl má za povinnost umístit v kabině rozhodčího PC nebo 
notebook s připojením na internet nejpozději 60 min. před úředním začátkem 
utkání a ponechat je tam až do odjezdu RO a DFA. 
 •   Pořádající oddíl má za povinnost převzít dopravní prostředky RO a DFA, 
určit jim místo k parkování a řádně je opatrovat. Za škody na převzatých 
dopravních prostředcích odpovídá pořádající oddíl. 
•   Počet členů pořadatelského sboru v soutěžích OFS se stanovuje takto: 
-   okresní přebor dospělých – 5 pořadatelů 
-   III. třída dospělých – 4 pořadatelé 
-   IV. třídy dospělých – 3 pořadatelé 
-   soutěže dorostu – 2 pořadatelé 
-   soutěže žáků –  1 pořadatel 
•   Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem -
reflexní vestou, s barevným odlišením Hlavního pořadatele. 

RMS 2021 - 2022 
( V SOULADU SE SOUTĚŽNÍM ŘÁDEM FOTBALU ) 



„ DISCIPLINÁRKA „ 

Zasedání DK OFS 
–  v průběhu každý čtvrtek od 17:00 hodin (sídlo OFS Beroun) 
–  na jednání DK není povinná účast (pokud není účastník vysloveně předvolán) 
–  není třeba písemné prohlášení 
–  v soutěžích řízených OFS Beroun se neeviduje napomínání hráčů ŽK 
 
Vyloučený hráč po dvou ŽK (následné udělení ČK) se rozhodne, zda přijme trest DK zastavení 
činnosti či zaplatí peněžitou pokutu (500,- Kč). 
V případě dalších vyloučení se peněžitá pokuta vždy zvyšuje o 500,- Kč. 
Pokud hráč tohoto alternativního trestu bude chtít využít, musí o tom informovat DK před jejím 
zasedáním na předepsaném formuláři (ke stažení na webových stránkách OFS). Pokud tak neučiní, 
DK vynese trest zastavení činnosti hráče. Toto ustanovení se netýká „přímého„ vyloučení po udělení 
červené karty, tedy bez předchozího udělení dvou žlutých karet nebo po dalších následných 
disciplinárních přečinech po udělení 2x ŽK + ČK nebo dalších přestupků po vyloučení. 
Peněžitá pokuta se přičte na vrub klubu a zaplacena bude ve sběrné faktuře (IS FAČR). 
Vyloučený funkcionář po dvou ŽK (následné udělení ČK) se tzv. „vykoupit“ NEMŮŽE. 
O výši jeho trestu rozhodne DK dle DŘ FAČR.  

 
DŘ FAČR ke stažení:   https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy?category=1 
 



RŮZNÉ 

Zákon č. 65/2017 Sb. 
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek  
 
 
VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK - § 19 
 
•  Na základě rozhodnutí KR OFS mají všichni R a DFA za povinnost odmítnout 
orientační vyšetření na přítomnost alkoholu v krvi. 
 
•  Vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke splnění povinnosti podrobit 
se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření je dále 
oprávněn za podmínek stanovených jinými právními předpisy zaměstnavatel 
povinné osoby nebo ošetřující lékař povinné osoby.  
 
 



WEBOVÉ STRÁNKY OFS 
www.ofsberoun.cz 



WEBOVÉ STRÁNKY OFS 
www.ofsberoun.cz 

… VŠECHNY INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ … 

… TAKŽE STAČÍ POUZE  „KLIKAT“ … 



ÚŘEDNÍ DESKA OFS 
www.ofsberoun.cz 



ÚŘEDNÍ DESKA OFS 
www.ofsberoun.cz 

 !!!   INFORMACE OFS BEROUN  !!! 



NEJKRATŠÍ CESTOU K DĚNÍ NA FAČRu 
tj. přímo z www.ofsberoun.cz 



WEBOVÉ STRÁNKY FAČR 
www.fotbal.cz 

SLEDUJTE FOTBALOVÉ DĚNÍ V ČR 



LEGISLATIVA FAČR 
www.fotbal.cz 

… předpisy, pravidla, řády atd … 



LEGISLATIVA FAČR 
www.fotbal.cz 

… sledujte průběžně a pravidelně … 



LEGISLATIVA FAČR 
www.fotbal.cz 

… tedy vše důležité … 



ÚŘEDNÍ DESKA FAČR 
www.fotbal.cz 

… sledujte pravidelně, vyplatí se to … 

ÚŘEDNÍ DESKA – ROZHODNUTÍ 
ÚŘEDNÍ DESKA – PŘEDPISY 
 



… jeden “klik“ a jste “TAM“ … 

IS FAČR 
INFORMAČNÍ SYSTÉM FOTBALOVÉ ASOCIACE 

 



IS FAČR 
INFORMAČNÍ SYSTÉM FOTBALOVÉ ASOCIACE 

 

https://is.fotbal.cz/ 



IS FAČR 
 

ADMINISTRÁTOR KLUBU SE POD SVÝM HESLEM PŘIHLÁSÍ DO SYSTÉMU 



IS FAČR 
 

ADMINISTRÁTOR KLUBU SE POD SVÝM HESLEM PŘIHLÁSÍ DO SYSTÉMU 

VÁŠ  e-mail 



IS FAČR 
 PO PŘIHLÁŠENÍ SE JIŽ POHYBUJETE V ADMINISTRAČNÍM PROSTŘEDÍ SYSTÉMU 

VÁŠ  e-mail 

-  VAŠE ÚDAJE 
-  ZMĚNA HESLA 
-  ODHLÁŠENÍ 
-  SEZNAM UŽIVATELŮ 

ZDE JSOU ÚDAJE  
O VAŠEM KLUBU 

LOGO 
KLUBU 



IS FAČR 
 

SEZNAMTE SE DŮKLADNĚ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI (SLOŽKAMI) SYSTÉMU  

VÁŠ  e-mail 

-  VAŠE ÚDAJE 
-  ZMĚNA HESLA 
-  ODHLÁŠENÍ 
-  SEZNAM UŽIVATELŮ 

ZDE JSOU ÚDAJE  
O VAŠEM KLUBU 

LOGO 
KLUBU 



IS FAČR 
 

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE A PLAŤTE V TERMÍNU FAKTURY SVÉHO KLUBU 

VÁŠ  e-mail 

-  VAŠE ÚDAJE 
-  ZMĚNA HESLA 
-  ODHLÁŠENÍ 
-  SEZNAM UŽIVATELŮ 

ZDE JSOU ÚDAJE  
O VAEM KLUBU 

ID FAČR – název vašeho klubu 

ZDE PROKLIKNĚTE 



IS FAČR 
 

DETAILNÍ PŘEHLED KLUBU O JEHO FINANČNÍCH ZÁVAZCÍCH 

VÁŠ  e-mail 

-  VAŠE ÚDAJE 
-  ZMĚNA HESLA 
-  ODHLÁŠENÍ 
-  SEZNAM UŽIVATELŮ 

ZDE JSOU ÚDAJE  
O VAEM KLUBU 

ID FAČR – název vašeho klubu 

ZDE PROKLIKNĚTE 

… po prokliku tlačítka FAKTURY KLUBU … 

ID FAČR – název vašeho klubu 

ZDE SI MŮŽETE  
JEDNOTLIVÉ FAKTURY 

ULOŽIT  
NEBO VYTISKNOUT 



IS FAČR 
 

DŮLEŽITÉ   –   FOTOGRAFIE HRÁČŮ  



IS FAČR 
 

DŮLEŽITÉ   –   RYCHLÉ ODKAZY 

ZDE JSOU ÚDAJE  
O VAŠEM KLUBU 

LOGO 
KLUBU 



IS FAČR 
 DOHODY 

 ( ZMĚNA TERMÍNU UTKÁNÍ ) 

1)  PROKLIK odkazu:  
      Zápasy klubu ZDE JSOU ÚDAJE  

O VAŠEM KLUBU 

% 



% 
2)  PROKLIK písmene  „Z“    (Podat žádost o změnu termínu) 

% 



% 
3)  UVÉST DO PŘÍSLUŠNÝCH KOLONEK POŽADOVANÉ (NOVÉ) ÚDAJE 

4)  ODESLAT ŽÁDOST (potvrzení zeleného tlačítka) % 



% 
5)  DALŠÍ KROK NYNÍ MUSÍ UDĚLAT SOUPEŘ 

% 

SOUPEŘ PO PŘIHLÁŠENÍ DO IS FAČR 
NEJPRVE V PŘEHLEDU ŽÁDOSTÍ 
ODSOUHLASÍ NEBO ZAMÍTNE 

KONKRÉTNÍ ŽÁDOST 
( DOPORUČENÍ – NEJPRVE SE SOUPEŘEM KONZULTUJTE ŽÁDOST TELEFONICKY ) 

TEPRVE POTÉ SE K ŽÁDOSTI O ZMĚNĚ TERMÍNU UTKÁNÍ 
( V PŘÍPADĚ SOUHLASU SOUPEŘE ) 
VYJÁDŘÍ ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE 

( JINÝMI SLOVY – V SYSTÉMU SCHVÁLÍ NEBO ZAMÍTNE ŽÁDOST ) 



% 
6)  CELÝ PROCES MŮŽETE SAMI SLEDOVAT V PŘEHLEDU ŽÁDOSTÍ 

% 

! 



% 
7)  V DETAILU PAK MŮŽETE SLEDOVAT POTŘEBNÉ ÚDAJE 
      ŽÁDOSTI VČETNĚ JEJÍ HISTORIE 

% 

! 



IS FAČR 
 LISTINA HRÁČŮ 

1)  PROKLIK odkazu:  
      Listina hráčů ZDE JSOU ÚDAJE  

O VAŠEM KLUBU 

% 



% 2)  Vyberte hráče pro tisk   ( jednotlivě nebo na konci seznamu tlačítkem VYBRAT VŠE ) 

ID FAČR – název vašeho klubu 

Dřevák Ondřej 
Nekopa Miloš 

3)  Vybraní hráči se ihned 
objeví v pravém sloupci 

4)  Zeleným tlačítkem TISK LISTINY HRÁČŮ  
na konci pravého sloupce následně vytvoříte  
požadovaný dokument (ve formátu PDF) 
spolu s fotografiemi vybraných hráčů 

Vzhledem k tomu, že praxe 
ukázala (např. při výpadku 
el. proudu a nutnosti 
ručního vypsání Zápisu 
o utkání či nedostavení se 
delegovaného RO atd.), 
upozorňujeme kluby 
na nutnost mít 
před utkáním k dispozici 
tzv. LISTINU HRÁČŮ 
 
viz § 58 (Soutěžní řád FAČR) 



IS FAČR 
 

NEVÍTE SI RADY ???   NEZOUFEJTE !!! 

VÁŠ  e-mail 

-  VAŠE ÚDAJE 
-  ZMĚNA HESLA 
-  ODHLÁŠENÍ 
-  SEZNAM UŽIVATELŮ 

ZDE JSOU ÚDAJE  
O VAEM KLUBU 

ZDE PROKLIKNĚTE 

ZKUSTE TO 
S NÁPOVĚDOU 



ČLENSTVÍ FAČR 
 

1 

2 

… tuto oblast  rozhodně NEPODCEŇOVAT … 



ČLENSTVÍ FAČR 
 https://clenstvi.fotbal.cz/ 

… na stránkách ČLENSTVÍ se důkladně seznamte se všemi informacemi … 

sssssssssss 



-  VAŠE ÚDAJE 
-  ZMĚNA HESLA 
-  ODHLÁŠENÍ 
-  SEZNAM UŽIVATELŮ 

DIGITALIZACE ČLENSTVÍ FAČR 
( po přihlášení administrátora klubu v IS FAČR ) 

1)  PROKLIK DATABÁZE ČLENŮ 

2)  ZADEJTE ID SVÉHO KLUBU A NÁSLEDNĚ NABÍDKU NÁZVU SVÉHO KLUBU POTVRĎTE  

3)  STISKNĚTE ZELENÉ 
      TLAČÍTKO VYHLEDAT 

4) POTÉ SE OBJEVÍ PŘEHLED VŠECH ČLENŮ KLUBU 
       ( zde můžete mj. také zkontrolovat aktuální stav členství vašich členů ) 

o – zelená značka znamená zaplacené členství 
o – červená značka znamená NEzaplacené členství 
o – šedá značka znamená „čeká na platbu členství“   

% 



DIGITALIZACE ČLENSTVÍ FAČR 
 % 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

98954343   Dřevák     Ondřej 
97954343   Nekopa    Miloš 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

1010101   TJ Horní Dolní, z.s. 
1010101   TJ Horní Dolní, z.s. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

drevak@gmail.com 
nekopa@atlas.cz 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

5)  Zda je e-mailová adresa „FAČRem“ ověřena, sledujte dle barvy v kolonce stav e-mailu, 
      případně v pravé kolonce ověření 

6)  Žádost o potvrzení jednotlivých e-mailů můžete odeslat stisknutím tlačítka 
      ODESLAT HROMADNĚ ŽÁDOSTI O POTVRZENÍ EMAILU, které je v horní části 
      nad výpisem členů vašeho klubu 

mailto:drevak@gmail.com
mailto:drevak@gmail.com
mailto:drevak@gmail.com
mailto:nekopa@atls.cz
mailto:nekopa@atls.cz


DIGITALIZACE ČLENSTVÍ FAČR 
 7)  Mějte na paměti, že některé údaje ( vč. e-mailové adresy ) můžete u svých členů opravit, 

      případně změnit …, 
 

% 

-  VAŠE ÚDAJE 
-  ZMĚNA HESLA 
-  ODHLÁŠENÍ 
-  SEZNAM UŽIVATELŮ 

Miloš Nekopa 

nekopa@atlas.cz 

999 888 777 

97954343 31.2.1894 126 

Nekopova 1 Horní Dolní 12345 

ID a jméno hráče 

1)  Upravit údaje … 

2) … následně Uložit změny 

8) Po změně e-mailové adresy u konkrétního člena budete informováni o ověření nové adresy 
     „v novém okně“ jednotlivě. Tento krok již ve svém e-mailu potvrdí konkrétní člen !!!     


