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Dobrý den
Náš klub/spolek je spolkem registrovaným u Krajského soudu Hradec Králové, kde jsou uloženy
veškeré veřejně dostupné dokumenty, včetně povinné každoroční finanční uzávěrky.
Jako jedni z mála spravujeme vlastní sportovní areál, nemovitý majetek, zapsaný na listu vlastnictví
u Katastrální úřadu pro Královéhradecký kraj, kde náš spolek je jediným skutečným majitelem, není
provázaný s jinými společnostmi, v zastoupení statutárním zástupcem uvedeným v ISSM
(informační systém skutečných majitelů) u Ministerstva spravedlnosti.
Nyní bych vám chtěl předvést strukturu členství v našem klubu a národních sportovních svazech,
jejich podmínky, výhody a nástrahy.
ČUS – Česká Unie Sportu
Servisní organizace, která zajišťuje svým členům prvořadě úrazové pojištění včetně pojištění úrazu
při cestách na sportovní akce klubu, právní ochranu trenérů, úhradu za veřejnou hudební produkci
OSA (Ochranný svaz autorský) a INTERGRAM (správce práv výkonných umělců a výrobců zvukových
a zvukově obrazových záznamů).
FAČR – Fotbalová Asociace České Republiky
Střešní organizace celorepublikové působnosti v organizaci kopané, kde by se měl člen i hráč
registrovat sám. Vše dokážeme zajistit s vaším souhlasem, včetně úhrady členského příspěvku. Zde
bych chtěl upozornit na povinnost u registrace členství a následně u registrace hráče na jednu
s povinností uvést jedinečnou, fungující e-mailovou schránku, u členů/hráčů mladších 18 let e-mail
schránku zákonného zástupce/opatrovníka. Zjednodušeně řečeno, pokud člen/hráč nebude mít
uvedený e-mail, nedostane se do zápisu o utkání - nebude hrát soutěžní zápasy…!!! Jak vysvětluje
FAČR jedná se o „především další usnadnění a zefektivnění vzájemné komunikace, která by měla
odpovídat běžným standardům 21. století.“ Mimo slibovaného „zapojení do různých soutěží o
fotbalové suvenýry či vstupenky na utkání české fotbalové reprezentace!“ se bude jednat i o
„odběr reklamních či marketingových sdělení“, které sice můžete odmítnout, jakmile budete na
uvedený e-mail vyzváni k potvrzení, ale…?!?!? Opět zjednodušeně řečeno váš e-mail, mimo jiné,
bude poskytnut partnerům FAČR pro reklamní informace…!!! Pokud si nebudete přát abychom
váš e-mail zadávali do informačního systému FAČR nabízíme vám možnost „schovat“ se pod klub,
vámi uvedením v přihlášce alternatívního e-mailu pro FAČR „KLUB“. Případně více info na
https://clenstvi.fotbal.cz/ .

Ze strany FAČR je další podmínkou člena/hráče k aktivní sportovní činnosti „prohlášení o
zdravotním stavu“ a nově „prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19.“ Tyto prohlášení vám budou
předloženy k souhlasnému potvrzení podpisem.
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MŠMT – Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy
NSA – Národní Sportovní Agentura
Zde předáváme vámi uvedená data členů/hráčů do rejstříku sportu, která jsou podmínkou získání
dotací.
Toto je krátký přehled, kde jsou údaje člena/hráče poskytována. Samozřejmostí je, že tyto údaje
jsou uchovávány dle pravidel o zpracování osobních údajů GDPR v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a dále souhlas s pořizováním
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů podle §84 zákona č.89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, kde vám budou opět tyto prohlášení předloženy k souhlasnému potvrzení
podpisem.
Věřte, že vše, co děláme, je ryze na amatérské úrovni, ale naše snaha je vytvořit, dle možností, co
možná nejlepší podmínky, aby dítě mohlo hrát fotbal, sportovat. Bohužel tato snaha je svázána
legislativní mašinérií, kterou, znovu musím zopakovat bohužel, musíme podstoupit, jak klub, tak
člen/hráč, zákonný zástupce/opatrovník. Doufám, že úskalí nám nastavené, společně zvládneme a
budeme už pouze sdílet radost ze hry vašich – našich dětí…
V případě nejasností se kdykoli můžete obrátit na tým trenérů i celého vedení, kteří vám budou
nápomocni.
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