Finanční podpora FAČR 2018
1) Obdrží členské spolky FAČR v roce 2018 i finanční podporu dle zaplaceného členství pro rok 2018 k
datu 28. 2. 2018?
Dle rozhodnutí VV FAČR je v roce 2018 finanční podpora realizovaná novým systémem financování pobočných a
členských spolků FAČR bez přímé vazby na zaplacené členství pro rok 2018 k datu 28. 2. 2018:
a) formou úhrady služeb dle smlouvy o spolupráci mezi FAČR a pobočným či členským spolkem (fakturace
na FAČR)
b) převzetím nákladů na rozhodčí a delegáty v roce 2018
2) Stanu se plátce DPH, když budu fakturovat na FAČR?
Nestanu. Toto plnění je osvobozeno od DPH, jelikož se jedná o hlavní činnost spolku dle schválených stanov.
3) Jak mám zaúčtovat vystavenou fakturu na FAČR?
Vystavená faktura by měla být účtována jako běžný výnos z fakturace hlavní činnosti spolku (výnosové účty 60x).
4) Jakou splatnost uvést na vystavené faktuře na FAČR?
Splatnost a textace faktury je uvedena ve smlouvě o spolupráci, která se uzavírá elektronicky v prostředí IS FAČR.
Faktura musí mít splatnost minimálně 14 dní, aby bylo možné fakturu zpracovat a uhradit. Platby budou
distribuovány z transparentního účtu FAČR u KB. Faktury se zasílají v elektronické podobě na e-mailovou adresu
faktury@fotbal.cz.
5) Bude tato fakturace mít vliv na krátící koeficient DPH?
Nebude. Příjmy osvobozené od DPH se do výpočtu koeficientu nezapočítávají.

6) Musí kluby, které obdrží dobropisované částky za organizaci soutěží, za období 1-6/2018, tuto částku
vyúčtovat FAČR?
Nemusí. Jedná se o vrácení zaplacených částek, které klub uhradil FAČR za rozhodčí a delegáty. Od 1. 7. 2018 již
nebudou „sběrné faktury“ na kluby obsahovat náklady za rozhodčí a delegáty (s výjimkou 1. ligy, 2. ligy a
Juniorské ligy).
7) Musí být dokumenty vložené do žádosti notářsky ověřené?
Nemusí. Dokumenty, které bude subjekt vkládat do IS FAČR v rámci žádosti, nemusí být notářsky ověřené. Výpis
z obchodního rejstříku a Potvrzení o vedení bankovního účtu nesmí být starší než 3 měsíce.

