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Úvod 
 
 
Jednou z priorit výkonného výboru PFS bylo spuštění nové internetové prezentace PFS, která by na 
jedné straně zmodernizovala vzhled hlavního komunikačního média PFS, a tak jej zatraktivnila pro 
návštěvníky a reklamní partnery, na straně druhé pak zefektivnila komunikaci klubů se svazem a 
nabídla klubům větší prostor pro prezentaci sebe sama a svých aktivit. 
 
Přípravy nového webu probíhají v několika fázích již od roku 2010. Původní web byl podroben 
důkladné analýze, stejně jako byly vytipovány nejčastější úkony klubů směrem k PFS, které by bylo 
možné jednoduše přesunout do elektronické podoby. 
 
Internetové stránky, které vznikly, nejsou konečným stavem, jež by měl být na několik let 
zakonzervován, ale měly by se v dalších letech dále vyvíjet pro potřeby všech, tj. klubů, PFS, 
fanoušků i obchodních partnerů.  
 
 
Speciální moduly nového webu 
 
Dohoda o změně termínu utkání 

• Správce klubu vyplní potřebné údaje (nový termín, důvod změny atd.) on-line prostřednictvím 
webového formuláře, který následně odešle správci druhého klubu 

• V případě potvrzení nového termínu ze strany druhého klubu se tato informace automaticky 
odešle na sekretáře PFS, který nový termín schválí či zamítne. 

 
Prohlášení k jednání Disciplinární komise 

• Prohlášení bude možno vyplnit on-line prostřednictvím speciálního formuláře, který se 
následně automaticky odešle e-mailem na předsedu Disciplinární komise, případně na 
další relevantní adresy PFS. 
 

→ Usnadn ění práce na stran ě klub ů i PFS, vše je možno vy řídit on-line, bez zbyte čného 
papírování  
 



 

Přihlášení do účtu – správce klubu 
 
Úvodním krokem pro zadávání výsledků, podání žádosti o změnu termínu utkání či prohlášení 
k disciplinární komisi je přihlášení se k účtu „správce klubu“. Přihlašovací údaje Vám byly zaslány e-
mailem s tímto návodem, případně si je můžete opětovně vyžádat u pana Vitovského. 
 
Přihlásit se k účtu můžete na kterékoli stránce prostřednictvím přihlašovacího formuláře v pravém 
horním rohu stránek. Do levého políčka zadejte e-mail a do pravého heslo. Potvrzení provedete 
kliknutím na ikonku fotbalového míče. 
 

 
 



 

Uživatelské menu účtu Správce klubu 
 
Po přihlášení se Vám po najetí kurzorem myši na Vaše jméno v červeném poli vpravo nahoře rozbalí 
uživatelské menu. V rámci tohoto menu můžete provádět jménem Vašeho klubu veškerá oznámení, 
změny termínů apod. 
 
Uživatelské menu obsahuje následující položky: 
 

• Klub / správa neoficiálních výsledků 
• Klub / prohlášení k jednání disciplinární komise 
• Klub / dohody o změně termínu utkání 
• Turnaje / správa turnajů 
• Oznámení / správa oznámení 
• Uživatel / nastavení 

 
Kliknutím na každou z nich budete přesměrování k danému úkonu. 



 
 

Zadávání neoficiálních výsledků 
 
Po kliknutí na text „Klub /  správa neoficiálních výsledků“ v uživatelském menu budete přesměrování 
na stránku, kde můžete neoficiální výsledek zadat. Princip zadávání je stejný jako na starém webu. 
Vyberte si utkání, zadejte výsledek, karty a diváky a poté klikněte na pole „Uložit změny“. 
 
 

 



 

Prohlášení k jednání disciplinární komise 
 
Jednou z novinek, která Vám ušetří čas, je možnost posílat prohlášení k jednání DK elektronickou 
cestou. Stačí v servisním menu kliknout na „Klub / prohlášení k jednání disciplinární komise“ a budete 
přesměrování na stránku s formulářem. Formulář vyplňte a odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 
 
 

 



 

Dohoda o změně termínu utkání 
 
Další novinkou je možnost požádat o změnu termínu utkání elektronickou cestou. Po vyplnění 
formuláře webu bude žádost odeslána druhému týmu. Po odsouhlasení soupeře je žádost zaslána 
k odsouhlasení na PFS a vy tak nemusíte posílat žádné další e-maily či žádosti papírovou cestou. Pro 
jistotu však doporučujeme po odeslání žádosti telefonicky kontaktovat zástupcem druhého klubu a 
následně si ještě potvrdit přeložení s p. Vitovským. Vše ostatní se však již děje zcela automaticky. 



 
Pokud budete požádáni soupeřem o změnu termínu utkání, jeho žádost se Vám zobrazí ve Vašem 
menu a budete moci zadat odpověď, zda se změnou souhlasíte či ne, kliknutím na text „schválit“ nebo 
„zamítnout“. 
 



 

Turnaje 
 
Jednou z funkcí, která byla v provozu již na starém webu, je možnost nahlásit pořádání turnajů. 
Princip je opět stejný jako na starém webu. Po kliknutí na položku uživatelského menu „Turnaje / 
správa turnajů“ se Vám zobrazí stránka níže s výpisem Vašich publikovaných turnajů a možností vložit 
nový turnaj. Pokud kliknete na „Vložit nový turnaj“, zobrazí se Vám formulář, který když vyplníte a 
uložíte, zobrazí se Váš nový turnaj na stránkách.  
 

 



 

Oznámení 
 
Poslední speciální funkcí pro správce klubů je „Oznámení“. Opět se jedná o funkci, která byla 
v provozu již na starém webu fotbalpraha.cz. Pokud chcete zadat na web nové oznámení, klikněte na 
položku „Oznámení / správa oznámení“ v uživatelském menu. Zobrazí se Vám stránka, na které 
následně můžete vkládat nová oznámení či mazat již publikovaná oznámení. Pro vložení nového 
oznámení vyplňte všechna požadovaná pole formuláře a oznámení odešlete. 
 
  

 



 


