Fotbalová asociace České republiky
Sídlo: Diskařská 2431/4, 169 00, Praha 6 - Břevnov
Kontaktní adresa: Diskařská 2431/4, P. O. Box 11, 160 17, Praha 6
Tel.: +420 233 029 111, fax: +420 233 353 107, www. fotbal.cz, e-mail: facr@fotbal.cz
IČO: 00406741, DIČ: CZ00406741, bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. ú. 0478400513/0300
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066

Výzva všem sekretářům OFS/KFS!
Zajistěte svým klubům maximální finanční podporu v roce 2016!
Končí termín zadávaní soutěží od informačního systému FAČR!
Kluby v roce 2016 obdrží dotace z členství pouze na aktivní hráče,
kteří měli účast v zadané soutěži v informačním systému FAČR !
Na základě usnesení VH FAČR dne 5.6.2015, jež se týká zásad pro určení výše, struktury a
způsobu použití členských příspěvků pro rok 2016 vás vyzýváme k zadání soutěží sezóny podzim
2015!

Jedna se o zadání následujících „kategorií soutěží“
v informačním systému FAČR :
A – muži
C, D - dorost
E,F – žáci
G,H – přípravka, minipřípravka
J - ženy
K – juniorky ženy
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L, M – dorost ženy
N – ženy žákyně
X - muži nad 35
Y - muži nad 45

V návaznosti na výše uvedené bude prodloužena možnost pro
sekretáře KFS/OFS zpětného vložení do IS FACR do

15.3.2016!

Jedná se o soutěžní (mistrovská) utkání uvedených kategorií viz výše hrané běžným či turnajovým
způsobem dle platných předpisů schválených příslušným řídícím orgánem KFS či OFS.

Termín vložení zápisů do IS FAČR je prodloužen pro
sekretariáty OFS/KFS do 15.3.2016.
Poté bude systém uzavřen !
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Následné dojde k vyhodnocování startu hráčů ze strany FAČR a rozdělení finančních prostředků dle
schváleného klíče.

Upozorňujeme, že utkání bez vyplněného zápisu nebudou
zohledněna pro výpočet podilu dotace na příslušný klub!

Citace rozhodnutí VH FAČR 2015:
ČP se ponechávají v plné výši FAČR. Kluby krajských a okresních soutěží, jakož i kluby účastnící se
svými družstvy pouze mládežnických soutěží, obdrží v souhrnu:
a) podíl finanční dotace ve výši 80% ČP vybraných do 28. 2. 2016 a
b) podíl z finanční dotace ve výši 25 mil. Kč, která bude dělena dle klíče:
aa) 10 mil. Kč na hráče do 18 let včetně a
bb) 15 mil. Kč na hráče starších 18 let.
Všichni hráči musí být v termínu od 1. 1. 2016 do 28. 2. 2016 členy FAČR s podmínkou účasti
alespoň v jednom soutěžním utkání podzimní části sezóny 2015/2016.
Monitoring startu hráčů bude zabezpečen prostřednictvím informačního systém FAČR (IS FAČR).
Vypočtený podíl finančních zdrojů bude připsán na klubový podúčet zřízený v IS FAČR, ze kterého
budou hrazeny náklady spojené se starty klubu v soutěžích. Každý klub je povinen vést tzv. podvojné
účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

