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Informace k vyplnění přihlášky 

• KAŽDÝ ŽADATEL O ČLENSTVÍ JE POVINEN SVOU ELEKTRONICKOU ŽÁDOST (PŘIHLÁŠKU) ZA ČLENA FAČR 
VYPLNIT SÁM OSOBNĚ! TOTO SE TÝKÁ TAKÉ PŘIHLÁŠKY PODANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KLUBU! 

• ADMINISTRÁTOR KLUBU POUZE SCHVALUJE ŽÁDOSTI DO FAČR PODANÉ PROSTŘEDNICTVÍM DANÉHO 
KLUBU. 

• Jednotlivec (15 a více let) - vyplní veškeré povinné údaje na elektronické žádosti, zvolí si způsob úhrady a odešle žádost 
do informačního seznamu FAČR. Po uhrazení členského příspěvku a zpracování systémem se stává členem FAČR dle 
platných stanov. 

• Prostřednictvím klubu (15 a více let) - vyplní veškeré povinné údaje na elektronické žádosti, dále zaškrtne pole „Chci 
se stát členem FAČR prostřednictvím klubu“ a zde zvolí požadovaný klub, jehož se chce stát členem. Výběr klubu 
provedete uvedením čísla klubu nebo jeho názvu do pole "Číslo klubu FAČR a název". Následně zvolí způsob platby 
(elektronicky – platební karta; bankovní on-line tlačítka; terminál SAZKA atd.; nebo poukázáním částky na účet FAČR) a 
odešle žádost. Po odeslání žádosti čeká na schválení pověřeným administrátorem klubu. Členství ve FAČR vzniká ve 
chvíli, kdy se spáruje potvrzená přihláška administrátorem klubu s uhrazeným příspěvkem za členství. 

• Prostřednictvím klubu (mladší 15 let) - vyplní veškeré povinné údaje na elektronické žádosti, dále zaškrtne pole „Chci 
se stát členem FAČR prostřednictvím klubu“ a zde zvolí požadovaný klub, jehož se chce stát členem. Výběr klubu 
provedete uvedením čísla klubu nebo jeho názvu do pole "Číslo klubu FAČR a název" Následně zvolí způsob platby 
(elektronicky – platební karta; bankovní on-line tlačítka; terminál SAZKA atd.; nebo poukázáním částky na účet FAČR) 
a odešle žádost. Po odeslání žádosti čeká na schválení pověřeným administrátorem klubu, který má za povinnost ověřit 
souhlas zákonného zástupce klubu. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje potvrzená přihláška 
administrátorem klubu s uhrazeným příspěvkem za členství. 

• Upozorňujeme, že vyplnění elektronické žádosti (přihlášky) člena FAČR jinou osobou nebo případně klubem, je 
disciplinárním proviněním, za které může být vyplňující osoba, případně klub orgány FAČR potrestán. 

 

 

Přejít na portál FAČR na adrese https://is.fotbal.cz/ 

 

 

 

 

 

Otevřít odkaz Elektronická žádost o členství FAČR 

https://is.fotbal.cz/clenove/registrace-clena.aspx 

https://is.fotbal.cz/
https://is.fotbal.cz/clenove/registrace-clena.aspx
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Pokud budou všechny kroky provedeny správně, bude žádost zařazena do databáze a zároveň obdržíte na Vámi uvedený  
e-mail (povinná položka v žádosti) ověřovací zprávu ze systému FAČR o platnosti e-mailové adresy (občas se zařadí do 
SPAMU nebo hromadné pošty). Je potřeba provést potvrzení kliknutím na jedno z potvrzovacích tlačítek. 

Po té dojde k registraci žádosti v systému FAČR a další kroky bude provádět administrátor klubu. O všem budete informováni 
prostřednictvím e-mailu. 

Po vyplnění předešlých údajů ZAŠKRTNOUT, poté vyplnit číslo klubu 

3210141 a vybrat SK Kdyně 1920,z.s. 

Přepnout na záložku Bankovním převodem 

PLATBU ZA VÁS PROVEDE KLUB _ !!!!!!! 

Zaškrtnout 

Opsat ověřovací kód 

 

Odeslat žádost 
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