Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR

Podle čl. 32 odst. 2 stanov FAČR končí dnem 30.6. 2012 členství fyzických osob nabyté podle
předchozích stanov ČMFS příslušností ke členským klubům. Za účelem umožnit všem stávajícím
členům zachování členství ve FAČR a dalším zájemcům o jeho vznik se stanovuje následující postup:

I.
Vznik členství prostřednictvím členských klubů - občanských sdružení
(stanovy čl. 3, odst. 2, písm. a))

1. Fyzické osoby, které jsou členy klubů sdružených ve FAČR majících formu občanského
sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb. vyplní úplně a přesně přihlášku za člena FAČR1), tuto
vlastnoručně podepíší a spolu se členským příspěvkem na r. 2012 ve výši 50,-Kč předají
členskému klubu.

2. Kluby shromáždí přihlášky svých členů, vyplní v nich zbývající položky a zašlou je do 29.2.
2012 místu centrální registrace, jímž je FAČR, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6. Spolu
s přihláškami poukáže klub na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800 částku odpovídající
počtu zaslaných přihlášek ve výši 50,-Kč za 1 člena, přičemž variabilním symbolem bude
registrační číslo členského klubu.

3. Nesoulad počtu přihlášek s poukázanou částkou bude mít za následek pozastavení evidence
všech přihlášek členského klubu do doby jeho odstranění.
1)

Přihláška je obsažena v příloze č. 1 této směrnice a je ke stažení na www.fotbal.cz

II.
Vznik členství osob působících v členských klubech – obchodních společnostech
(stanovy - čl. 3, odst. 2, písm. b))

A.
1. Hráči, trenéři, členové statutárních orgánů a jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle
předpisů FAČR, působící v obchodních společnostech, které jsou členy FAČR, vyplní úplně

a přesně přihlášku za člena FAČR2), tento vlastnoručně podepíší a spolu se členským
příspěvkem na rok 2012 ve výši 50,-Kč předají členskému klubu.

2. Členské kluby mající právní formu obchodních společností shromáždí přihlášky osob podle
odst. 1, vyplní v nich zbývající položky a zašlou je do 29.2. 2012 místu centrální registrace,
jímž je FAČR, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6. Spolu s přihláškami poukáže klub na zvláštní
účet FAČR č. 369000369/0800 částku odpovídající počtu zaslaných přihlášek ve výši 50,-Kč za
1 osobu, přičemž variabilním symbolem bude registrační číslo členského klubu.

3. Nesoulad počtu přihlášek s poukázanou částkou bude mít za následek pozastavení evidence
všech přihlášek členského klubu do doby jeho odstranění.
2)

Přihláška je obsažena v příloze č. 2 této směrnice a je ke stažení na www. fotbal.cz

III.
Vznik členství bez součinnosti členských klubů
(stanovy – čl. 3, odst. 2, písm. b))
1. Trenéři, rozhodčí, delegáti, členové orgánů FA, agenti hráčů a další osoby, které se chtějí stát
členy FAČR bez současného členství v některém z členských klubů či působení ve členském
klubu – obchodní společnosti, vyplní úplně a přesně přihlášku za člena FAČR3), tuto
vlastnoručně podepíší a zašlou na místo centrální registrace FAČR, Diskařská 2431/4, 160 17
Praha 6.
2. Spolu s přihláškou zašle uchazeč o členství částku 50,-Kč na zvláštní účet FAČR
č. 369000369/0800, přičemž variabilním symbolem je jeho rodné číslo, u cizích státních
příslušníků číslo cestovního dokladu.
3)

Přihláška je obsažena v příloze č. 3 této směrnice a je ke stažení na www.fotbal.cz

IV.
Vytvoření členské evidence

1. Útvar centrální registrace postupně vloží každou přihlášku do systému hromadného
zpracování dat v rámci interního informačního systému FAČR. V rámci zpracování dat bude ke
každé platné přihlášce přiřazen nezastupitelný identifikační kód; tento proces bude ukončen
do 30.4. 2012.

2. Útvar centrální registrace zveřejní na serveru www.clenstvi.fotbal.cz seznam jmen a příjmení
členů FAČR – fyzických osob včetně jejich identifikačního kódu, a to nejpozději do 30.6. 2012.

V.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. VV FA ČR vydá do 31.5. 2012 směrnici pro vedení a aktualizaci systému členské evidence
fyzických osob ve FAČR.

2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení VV FAČR 11.11. 2011, účinnosti nabývá
k 1.12. 2011.

