…nová cesta k vítězství!

„FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“ nová cesta k vítězství!
Kompletní elektronizace fotbalových agend od 1.7.2015:

Management soutěží (on-line zápis)
On-line registrace hráčů (klubů a členů)
Elektronické členství (databáze)
Měsíční sběrná faktura
Časové osy elektronizace:

Technické řešení elektronizace fotbalových agend a implementace
Legislativa

„F(R)E“ nová cesta k vítězství!

Management soutěží (on-line zápis)

Co je potřeba k on-line zápisu?
Výpočetní technika (počítač)
Připojení na internet
Výhody on-line zápisu
Rychleji napsaný zápis
maximum kolonek automaticky doplněno z databáze
intuitivní řešení programu
klub nemusí složitě shánět důležité údaje (např. jména a ID hráčů, rozhodčích, atd.)
Výsledkový servis – výsledek (všech) utkání ihned po utkání na webu
skvělý servis pro kluby (ihned zjistím, jak hráli moji soupeři)
možnost pořízení různých statistik
Výplata rozhodčích dle „Sazebníku odměn“ (paušál + cestovné)
„bezkontaktní“ vyplácení rozhodčích – automaticky připsáno na sběrnou fakturu
klubu
Možnost použití výstupů STK či DK (automaticky generovány pro účely komisí)
Šetříme – není potřeba papír, tiskárna, registračky
Absolutní eliminace možnosti neoprávněného startu

„F(R)E“ nová cesta k vítězství! On-line registrace hráčů (klubů a členů)
Co je potřeba k on-line registraci?
Výpočetní technika (počítač)
Připojení na internet
Registrace administrátora klubu
Výhody on-line registrace
Zrušení registračního průkazu hráče
Obrovská časová, logistická i finanční úspora pro funkcionáře
Nulová možnost podvodu (v případě podvodu je jasné, kdo je odpovědný)
Časově neomezená možnost provedení daného úkonu (7/24)
Přestup či hostování hlídá systém, nikoli FAČR (úsek registrací)
Není nutné platit ihned – vše se objeví v měsíční sběrné fakturaci

„F(R)E“ nová cesta k vítězství! Členství (databáze)
Co je potřeba ke členství?
Výpočetní technika (počítač)
Připojení na internet
Návštěva https://is.fotbal.cz/, www.clenstvi.fotbal.cz, www.bytclenemsevypati.cz,
Výhody elektronického členství
Elektronické členství (přihláška) – možnost stát se členem během několika málo minut
Bonusový program (členské karty) – nové nastavení bonusového programu (nejpozději
od 1.1.2016)

„F(R)E“ nová cesta k vítězství! Sběrná faktura
Co je potřeba ke sběrné faktuře?
Výpočetní technika (počítač)
Připojení na internet
Samostatný bankovní účet
Výhody sběrné faktury
Šetříme čas i peníze – není potřeba:
vyplácet rozhodčí ihned po zápase
chodit a platit složenkami na poště (např. poplatky za DK, STK, atd.)
jezdit do krajského či hlavního města kvůli registraci (úspora za cestovné a šetření
„nervů“ v nekonečných frontách)
V budoucnosti kladen důraz na transparentnost
příjmy klubu ze státních dotací a jejich vyúčtování
náklady klubu na organizaci utkání a svých týmů startujících v soutěžích (rozhodčí,
DK, STK) – platby uvedeny na sběrné faktuře obdržené od FAČR
rozhodčí – odvody FÚ

„F(R)E“ nová cesta k vítězství!
Implementační tým
Mgr. Rudolf Řepka (GS) – fotbalovo-politický gestor projektu
JUDr. Jan Pauly (ředitel LPO) – gestor procesního vedení projektu a rekodifikace legislativy
Jiří Helcl (vedoucí úseku IT) – gestor technického řešení projektu
Národní Darwinové
Emil Ubias a Jan König /Čechy/ a Vladimír Janoško /Morava/
Odpovědní za implementaci projektů na území Čech a Moravy /Slezska/
Odpovědnost za krajské Darwiny a jejich „domovské“ kraje
Darwinové Řídících komisí Čech a Moravy + krajští Darwinové (2 vedoucí sekretáři ŘK FAČR a 12
sekretářů KFS)
Odpovědní za implementaci projektu na úrovni ŘK a v jednotlivých krajích
Odpovědní za okresní Darwiny v jejich domovském kraji (dle počtu okresů v kraji)
Okresní Darwinové (76 osob)
Odpovědní za implementaci projektu ve svém okrese
Pomoc okresním klubům (administrátorům) a rozhodčím v hladkém přechodu na elektronizaci
(pořádání školení, workshopů a porad)
Implementační struktura
Do implementace projektu zapojeno celkem 96 „školitelů“ (Darwinů)

„FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“ nová cesta k vítězství!
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časové osy

1.1.2015 – revoluce – vysvětlovací proces začíná (zjednodušení, ušetření nákladů a energie)
1.1.-15.2.2015 – revoluce – osvěta na VH OFS (připravit krátké zprávy pro předsedy OFS)
16.2.-31.3.2015 – revoluce – osvěta na VH KFS (připravit krátké zprávy pro předsedy KFS)
3.3.2015 – rekodifikace předpisů – předložení návrhu předpisů (první čtení) na VV FAČR
4.3.2015 – rekodifikace předpisů – uveřejnění prvního návrhu předpisů k připomínkám fotb. hnutí
7.4.2015 – novelizace Stanov – předložení návrhu na VV FAČR
8.4.2015 – novelizace Stanov – zveřejnění návrhu Stanov k připomínkám fotbalovému hnutí
22.4.2015 – rekodifikace – uzavření připomínek k prvnímu návrhu předpisů z fotbalovému hnutí
22.4.2015 – novelizace Stanov – uzavření připomínek k návrhu Stanov z fotbalového hnutí
5.5.2015 – rekodifikace předpisů – finální schválení nových předpisů na VV FAČR
5.5.2015 – novelizace Stanov – finální schválení návrhu Stanov FAČR VV FAČR
6.5.2015 – rekodifikace předpisů – seznámení fotbalového hnutí s novou verzí předpisů
6.5.2015 – novelizace Stanov – předložení návrhu Stanov FAČR fotbalovému hnutí
6.6.2015 – novelizace Stanov – předložení Stanov FAČR na VH FAČR (schválení)
1.7.2015 – revoluce – ostrý start

