Metodické pokyny členství pro písemné podání přihlášky
Nový člen
Základním předpokladem členství jednotlivce ve FAČR je vyplnění příslušné přihlášky.



Přihláška jednotlivce prostřednictvím klubu
Přihláška jednotlivce

Společná ustanovení

1. Přijatá přihláška je vložena do interního informačního systému Fotbalové asociace
České republiky.
2. Na základě neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky nemůže vzniknout členství ve
FAČR. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledně zkontrolovat správné vyplnění
přihlášek.
3. Všechny přihlášky musí být vyplněny a zaslány na adresu centrální registrace
FAČR. Součástí přihlášky je i platba členského příspěvku. Bez platné přihlášky a
úhrady členského příspěvku nemůže vzniknout členství ve FAČR.
4. Platba členského příspěvku za mládež je stanovena ve výši 100,- Kč. Za mládež pro
potřeby tohoto metodického pokynu jsou považovány osoby, které daného roku,
na který je členský příspěvek hrazen, dovrší 18 let a mladší.
5. Platba členského příspěvku za seniory je stanovena ve výši 100,- Kč. Za seniory pro
potřeby tohoto metodického pokynu jsou považovány osoby, které daného roku,
na který je členský příspěvek hrazen, dovrší 70 let a starší.
6. Platba členského příspěvku za dospělého je ve výši 200,- Kč.
7. 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 i pro širokou veřejnost – například pro fanoušky, rodinné příslušníky
hráčů atd.
1. Na clenstvi.fotbal.cz si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí
vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů
stvrdí svým podpisem. V případě, že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na
přihlášce byl i podpis jeho/jejího zákonného zástupce.
2. Takto vyplněné přihlášky zasílají kluby doporučeně na místo centrální registrace
FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Obálka musí být označena

nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení doporučujeme nechat si
potvrdit převzetí přihlášky písemně a ponechat si její kopii.
3. Spolu se zasláním přihlášky uhradí členský příspěvek na číslo účtu 369 000 369/0800
s variabilním symbolem celého RČ (neuvádět symbol lomítka), u cizích státních
příslušníků číslo přidělené FAČR.
4. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje přihláška s uhrazeným
příspěvkem za členství.
5. Párování plateb s přihláškou probíhá na základě správně uvedených variabilních
symbolů.
Člen prostřednictvím klubu

1. Na clenstvi.fotbal.cz si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí
vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů
potvrdí svým podpisem, stejně tak správnost údajů potvrdí svým podpisem statutární
zástupci klubu. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i
podpis jeho/jejího zákonného zástupce.
2. Takto vyplněné přihlášky zasílají kluby doporučeně na místo centrální registrace
FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Obálka musí být označena
nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení doporučujeme nechat si
potvrdit převzetí přihlášky písemně a ponechat si její kopii.
3. Spolu se zasláním přihlášky uhradí členský příspěvek na číslo účtu 369 000 369/0800
s variabilním symbolem celého RČ (neuvádět symbol lomítka), u cizích státních
příslušníků číslo přidělené FAČR nebo při hromadné platbě – námi
vygenerovaný variabilní symbol.
4. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje přihláška s uhrazeným
příspěvkem za členství.
5. Párování plateb s přihláškou probíhá na základě správně uvedených variabilních
symbolů.

Tyto metodické pokyny vychází ze Směrnice pro vedení členské evidence FAČR.

