
Vážení kolegové,   

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 3. prosince 2013 provedl úpravy v registračním řádu a 
organizační směrnice FAČR. Nově přijaté materiály najdete v příloze a  na webu asociace 
(legislativa).   

S pozdravem   

Jaroslav Kolář  
Oddělení PR FAČR  

 
 
Úprava registračního řádu FAČR 
 
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 3.12.2013 schválil úpravu Registračního řádu FAČR 
o tzv. „volného hráče“. 
Registračního řádu FAČR se doplňuje o odst. 4 článku 5, který zní:  
Registrace hráče za mateřský klub se zruší v případě, že hráč v době tří po sobě jdoucích let nebyl 
členem FAČR a zároveň nebyl registrován v jiné fotbalové asociaci sdružené ve FIFA.  
 
Článek 6 odst. 1 nově zní:  

Hráč, jemuž byla registrace zrušena podle čl. 5 odst. 1, odst. 3 písm. a) a odst. 4 se může nechat 
zaregistrovat ihned za jiný klub, pokud tomu nebrání ustanovení čl. 7 odst. 1. 
 
Tato změna nabývá platnosti dnem schválení VV FAČR a účinnosti dne 1.1. 2014. 
 
 

Úprava Organizační směrnice pro činnost členských klubů FAČR 
 
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 3.12.2013 schválil úpravu novelizace Organizační směrnici 
pro činnost členských klubů FAČR v následujícím znění:  
 
1. Do směrnice je vložen článek 4a ve znění:  
 
  Změnu názvu klubu, který se dnem 1. 1. 2014 mění z občanského sdružení na spolek, spočívající 
výlučně v jeho přizpůsobení požadavkům § 216 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), a to přidáním 
výrazu „ , spolek“ „ , zapsaný spolek“ anebo zkratky „ , z.s.“ za název klubu platný k 31. 12. 2013, se 
nepovažuje za změnu názvu ve smyslu čl. 3 odst. 1 a čl. 4 této směrnice. Toto přechodné ustanovení 
platí pro období 1. 1. 2014 – 1. 1. 2016. 
 
2. Článek 11 se rozšiřuje tak, že stávající text se stane odstavcem 1 a nově se doplní odst. 2. ve znění:  
 
„Tam, kde tato směrnice používá pojmu „občanské sdružení“ , se tento pojem s účinností od 1. 1. 
2014 mění na „spolek“. 
 
 

Komuniké ze 6. řádného zasedání VV FAČR 
 
VV vzal na vědomí aktuální informace o státní reprezentaci ČR 

Pavel Vrba využil výstupní klauzule v Plzni a VV ho dnes jednomyslně schválil jako 
trenéra národního týmu 
VV schválil dějiště utkání ČR – Norsko, bude se hrát 5. března 2014 v Praze, 
především kvůli žádosti z norské strany.   

VV vzal na vědomí informaci o ochranných známkách a době jejich platnosti 
VV schvaluje termíny zasedání VV FAČR dle návrhu 



VV schvaluje udělení licence agenta hráčů FAČR Mikhailu Mironenkovi a Josefu Krejčovi 
VV schvaluje p. Petra Valentu členem DK ŘKČ 
VV schvaluje rozdělení státních dotací na jednotlivé subjekty v daných výších 
VV schvaluje předložené znění na novelizaci Organizační směrnice pro činnost členských klubů 
včetně účinností a platnosti u jednotlivých článků 
VV schvaluje Strategický plán FAČR na období 2013 – 2017 v předloženém znění 
VV schvaluje návrh na úpravu Registračního řádu FAČR 

Problematika „VOLNÉHO HRÁČE“ – registrace hráče za mateřský klub se zruší 
v případě, že hráč v době tří po sobě jdoucích let nebyl členem FAČR a zároveň nebyl 
registrován v jiné fotbalové asociaci sdružené ve FIFA.  

VV vzal na vědomí informace UEFA a FIFA 
22.-23.1. proběhne v Praze setkání předsedů a sekretářů středoevropských asociací 
(ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko)  

VV vzal na vědomí informace o finanční situaci FAČR a STES 
VV  přijímá podle čl.3 odst.5  Stanov FAČR a čl.1 Organizační směrnice pro činnost členských klubů za 
člena FAČR: 
 

- 1. FC BARRANDOV o.s. (PFS) 
- AFK BŘEZINA (OFS Rokycany) 
- FK ČÁSLAV-FOTBAL, s.r.o. (OFS Kutná Hora) 
- SK Obřany (OFS Brno-město) s tím, že současně podle čl. 2 odst. 3 Organizační směrnice pro 

činnost členských klubů schvaluje VV FAČR ponechání soutěží po zaniklém fotbalovém oddílu 
TJ Sokol Brno-Obřany. 

 
VV  přijímá podle čl.3 odst.6  Stanov FAČR za člena FAČR: 
 

- Klub přátel Josefa Masopusta (obč. sdružení se sídlem v Praze) 
 
VV  ruší své rozhodnutí ze dne 5.11.2013 o přijetí SK Branná za člena FAČR (Obec Dolní Branná se 
nachází v okrese Trutnov, žadatel o členství ovšem účelově své sídlo umístil formálně do obce Horní 
Branná, která se nachází v okrese Semily, s cílem nepřípustným způsobem obejít ustanovení čl. 6 
odst. 4 stanov FAČR a vyhnout se nutnosti získat souhlas „svého“ OFS Trutnov se začleněním do 
sousedního okresu.  
Z výše uvedených důvodů byl výkon takto získaného souhlasu VV FAČR s přijetím na základě 
upozornění OFS Trutnov pozastaven a proces vzniku členství v FAČR tak nebyl završen; proto VV 
může své rozhodnutí revokovat.) 
 
VV souhlasí dle čl. 3 odst. 1 Organizační směrnice pro činnost členských klubů se změnou názvu 
členských klubů: 
 

- z Fotbalový klub LYBAR se sídlem ve Rtyni nad Bílinou na FK Rtyně nad Bílinou 
- z Tělovýchovná jednota Sokol Sedliště na TJ BDSTAV Sedliště 
- z Tělovýchovná jednota Veltrusy na Atletický fotbalový klub Veltrusy  

 
E) Výkonný výbor FAČR bere na vědomí podle čl. 5 odst. 2 písm. a) stanov FAČR a čl. 10 odst. 1 
Organizační směrnice pro činnost členských klubů: 
 

- ukončení členství TJ Sokol Brno Obřany (OFS Brno-město) ve FAČR 
 
Termín Valné hromady se mění z 28.6. na 7.6.2014  
 

 
 
 


