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Vážení členové FAČR,

na základě probíhajícího procesu poskytnutí dotace ze 
strany MŠMT, konkrétně program 5, FAČR poskytne finanční 
podporu dle rozhodnutí VH FAČR resp. VV FAČR svým členům 
tj. (spolkům/klubům, OFS, KFS). 

Na rozdíl od předchozích let, kdy byla podpora poskytnuta 
prostřednictvím tzv. podúčtu v rámci IS FAČR, bude 
poskytnuta přímo tzn. převodem na vaše bankovní účty 
uvedené v IS FAČR. Tímto způsobem bude v roce 2017 
(a následně) administrovaná veškerá finanční podpora FAČR  
- zejména se jedná o stávající programy MŠMT 2, 4, 5 a 10.

Aktuálně FAČR akceptovala v programu 5 MŠMT částku  
360 mil. Kč. Na základě očekávaného Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace MŠMT  bychom měli tuto částku obdržet do konce 
srpna 2017 na bankovní účet FAČR. Následně bude možno 
obratem tuto finanční podporu - dotaci poskytnout dle 
podmínek účelového určení v Rozhodnutí MŠMT subjektům 
FAČR.  

Vzhledem k poměrně značnému počtu subjektů (cca. 3500), 
které v roce 2017 obdrží finanční podporu, bude celý proces 
zpracován elektronicky. 



A)  vložení příslušných dokladů

B]  odeslání žádosti

C]  verifikace OFS – případně zpětná vazba na klub  
 v případě nutnosti a po opravě následná verifikace

D]  FAČR odesílá návrh smlouvy s uvedenou částkou   
 finanční podpory včetně účelového určení  
 a termínu vyúčtování 

E]  akceptace smlouvy FAČR zmocněnou osobou  
 na straně příjemce (spolek/klub, OFS, KFS) 
      
F]  FAČR odešle finanční podporu na uvedený bankovní  
 učet + zašle informaci o odeslaní finančních  
 prostředků

G]  vyúčtování finanční podpory dle podmínek smlouvy  
 – elektronicky

PROCES OD A DO Z

Tato část projektu se aktuálně zpracovává, bude k dispozici  
v září 2017.

Poznámka – celý „Proces od A do Z“ bude představen formou  
tzv. videonávodu zveřejněného v nejbližších dnech na stránkách 
www.fotbal.cz



PODPORA PROCESU

FAČR - TECHNICKÁ PODPORA

Kromě standardní technické podpory – hot line 
(233 029 233, clenstvi@fotbal.cz), předpokládáme také 
podporu či pomoc od jednotlivých OFS, zejména 
v souvislosti s administrací žádosti o finanční podporu 
klubu geograficky příslušných k danému OFS.

Role OFS v této věci je z pohledu FAČR poměrně 
významná, konkrétně každý OFS bude mít zřízen 
náhled v rámci IS FAČR, místněpříslušných klubů, bude 
konzultovat klubem vložené dokumenty, tuto konzultaci 
ukončí elektronickým potvrzením. 

OFS – ADMINISTRATIVNÍ PODPORA KLUBU 

Okresní fotbalový svaz (OFS) je v roli konzultanta celého 
procesu na základě znalosti místního prostředí, osob atd.

Zdůrazňujeme, že veškerá odpovědnost za jednotlivé 
podklady je pouze na příslušných subjektech  
tj. klubech - žadatelích.  



KROK  
ZA KROKEM

pro podání žádosti na čerpání 
dotačních prostředků



KROK 1
profil organizace

Po přihlášení do IS FAČR  se vám automaticky načtou 
základní údaje, vyplníte korespondenční adresu a ostatní 
údaje potřebné k podání žádosti.



KROK 2
nahrání požadovaných  
dokumentů

Vložíte dle pokynu příslušné dokumenty. Pro vybrané 
dokumenty vypracujeme VZOR, který použijete. 



KROK 3
odeslání žádosti

Po nahrání příslušných dokumentů žádost odešlete. 
V případě, že některý dokument nebude přiložen, budete 
na tuto skutečnost upozorněni a žádost se neodešle. 



Věříme, že elektronizací procesu poskytování 

finanční podpory zvýšíme přehlednost 

pro příjemce této podpory FAČR, efektivitu 

v administrativní části a vzhledem k faktu, 

že se většinou jedná o státní dotace, budeme 

maximálně otevřeni možným budoucím 

kontrolám ze strany interních či externích 

kontrolních orgánů.  

ZÁVĚR




