PŘESTUPNÍ ŘÁD
FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Základní ustanovení
1. Fotbalová asociace České republiky (dále „FAČR“), jakožto spolek se širokou základnou
členů, jejichž podstatnou část tvoří hráči a členské kluby, dbá o to, aby při přestupech hráčů
mezi členskými kluby, jakož i při jejich hostování a střídavých startech byla zachovávána
pravidla, která jsou nezbytná pro ochranu oprávněných zájmů:
a) hráčů;
b) členských klubů;
c) FAČR.
2. K realizaci cíle podle odstavce 1 slouží, kromě jiného, elektronický informační systém,
jehož prostřednictvím mohou:
a) hráči, jakožto členové FAČR se zvláštními právy a povinnostmi, vykonávat
v rozsahu vymezeném Evidenčním a registračním řádem své právo přestupovat,
hostovat, jakož i uskutečňovat své střídavé starty;
b) členské kluby, jakožto členové FAČR se zvláštními právy a povinnostmi,
vykonávat své právo účastnit se v rozsahu vymezeném Evidenčním a
registračním řádem na aktivitách podle písmena a) a současně při jejich
uskutečňování hájit své zájmy.
3. Tento Přestupní řád FAČR (dále „tento řád“), který vychází ze Stanov Asociace, upravuje
zejména podrobnosti týkající se:
a) přestupů, hostování a střídavých startů v kategorizaci podle jednotlivých druhů
hráčů mezi členskými kluby FAČR;
b) odstupného za přestupy podle písmena a);
c) otázek souvisejících s úpravou podle písmen a) a b).

Výklad některých pojmů
1. Pro účely tohoto řádu se v souladu se Stanovami následujícími pojmy rozumí:
a) člen FAČR – fyzická nebo právnická osoba, která je v souladu se Stanovami
zaregistrována jako člen FAČR;
b) člen FAČR se zvláštními právy a povinnostmi – člen FAČR, který je
v souladu se Stanovami zaregistrován jako hráč, trenér, rozhodčí, delegát,
administrátor členského klubu, lékař nebo jiný zdravotník členského klubu,
masér členského klubu, hráč reprezentace ČR, člen realizačního týmu
reprezentace ČR nebo členský klub;
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c) členský klub – právnická osoba, která je v souladu se Stanovami zaregistrována
jako člen FAČR se zvláštními právy a povinnostmi členského klubu;
d) doklad o uhrazení odstupného - potvrzení poskytovatele peněžních služeb o
odepsání částky ve výši odstupného z účtu plátce ve prospěch účtu vedeného
poskytovatelem peněžních služeb pro příjemce odstupného nebo poštou
potvrzený peněžní poukaz potvrzující odeslání této částky ve výši odstupného
ve prospěch tohoto účtu;
e) druhý klub – členský klub, v němž hráč působí na základě střídavého startu při
svém současném působení v mateřském klubu;
f) elektronický informační systém – soubor dat, technologických prostředků a
metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování informací, jakož i
kopií některých dokumentů pro potřeby FAČR, jejích pobočných spolků a jejích
členů;
g) hostící klub – členský klub, v němž má hráč dočasně působit na základě
hostování;
h) hostování – dočasné působení hráče v jiném než mateřském klubu při dočasném
přerušení působení hráče v mateřském klubu;
i) hráč – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen
FAČR se zvláštními právy a povinnostmi hráče;
j) hráčská smlouva – písemná smlouva o působení profesionálního nebo
poloprofesionálního hráče jako hráče v členském klubu, která je FAČR
evidována;
k) licenční klub – členský klub, který se na základě licence udělené v souladu
s předpisy FAČR svým družstvem účastní soutěží I. nebo II. ligy;
l) mateřský klub – členský klub, v němž hráč působí jako hráč před svým
přestupem do nového klubu, popřípadě při svém současném působení v druhém
klubu v rámci střídavého startu nebo dočasně nepůsobí při svém hostování
v novém klubu;
m) neprofesionální hráč – hráč, který působí jako hráč v členském klubu nebo
v zahraničním fotbalovém klubu, který však nemá uzavřenou účinnou a FAČR
evidovanou písemnou hráčskou smlouvu jako profesionální hráč nebo
poloprofesionální hráč;
n) nový klub – členský klub, v němž má hráč působit po svém přestupu z
mateřského klubu nebo při svém střídavém startu;
o) odstupné – částka, kterou je povinen členský klub zaplatit v souladu s tímto
řádem za to, že hráč, který dosud působil v jiném členském klubu, v něm bude
nově působit na základě přestupu nebo hostování;
p) poloprofesionální hráč – hráč, který má s členským klubem, v němž jako hráč
působí, uzavřenou účinnou a FAČR evidovanou poloprofesionální smlouvu;
q) poloprofesionální smlouva – hráčská smlouva se základními náležitostmi
obsaženými v závazném vzoru, který je přílohou č. 2 tohoto řádu;
r) profesionální hráč – hráč, který má s členským klubem, v němž jako hráč
působí, uzavřenou účinnou a FAČR evidovanou profesionální smlouvu;
s) profesionální smlouva – hráčská smlouva se základními náležitostmi
obsaženými v závazném vzoru, který je přílohou č. 1 tohoto řádu;
t) přestup – změna trvalého působení hráče spočívající v nahrazení jeho působení
v mateřském klubu jeho působením v novém klubu;
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u) Stanovy – základní vnitřní předpis FAČR schválený její Valnou hromadou,
včetně případných změn a doplňků;
v) střídavý start – současné působení hráče ve dvou členských klubech
w) Úřední deska – součást Portálu, jejímž prostřednictvím je Asociace oprávněna
doručovat svým členům rozhodnutí svých orgánů a jiná oznámení.
2. Pokud tento řád užívá pojmu, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se takovýto
pojem v souladu s právními předpisy České republiky, se Stanovami a ostatními předpisy
FAČR, případně s jeho obvyklým významem.

ČÁST DRUHÁ
PŘESTUP HRÁČŮ
Oddíl 1
Přestupy v režimu profesionálních hráčů

Podmínky přestupu v režimu profesionálních hráčů
1. Přestupem v režimu profesionálních hráčů se rozumí, nestanoví-li tento řád něco jiného,
přestup:
a) profesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu
opět jako profesionální hráč;
b) poloprofesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém
klubu jako profesionální hráč;
c) neprofesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu
jako profesionální hráč.
2. Nestanoví-li tento řád něco jiného, může se přestup v režimu profesionálních hráčů
uskutečnit vždy pouze se souhlasem mateřského klubu, a to některým z postupů
vyplývajících z § 24 odst. 8 a 9 Evidenčního a registračního řádu. Po zahájení tohoto
postupu nesmí hráč nastoupit k žádnému soutěžnímu utkání organizovanému FAČR nebo
jejím pobočným spolkem až do provedení registrace přestupu nebo do okamžiku, kdy
FAČR na Úřední desce uveřejní, že tato registrace nebyla provedena.
3. Ve všech případech podle odstavce 1 musí být mezi hráčem a novým klubem uzavřena
pouze taková hráčská smlouva, která splňuje náležitosti profesionální smlouvy podle vzoru
tvořícího přílohu č. 1 tohoto řádu.
4. Je-li smlouva podle odstavce 3 zaregistrována v evidenci FAČR přede dnem vzniku své
účinnosti, ode dne své registrace vylučuje, aby hráč přestoupil do jiného členského klubu
než do klubu, který s ním tuto smlouvu uzavřel, ledaže následně dojde ke zrušení registrace
této smlouvy.
5. Přestup v režimu profesionálních hráčů lze uskutečnit pouze na základě takového podání
směřujícího k registraci přestupu hráče, které je uskutečněno v období:
a) od 1. 7. do 22. 9. nebo
b) od 25. 1. do 21. 2.
6. V jednom soutěžním ročníku může hráč přestup v režimu profesionálních hráčů uskutečnit
pouze dvakrát a je v této době oprávněn působit nejvýše ve třech členských klubech
3

s možností nastoupit k soutěžnímu utkání organizovanému FAČR nebo jejím pobočným
spolkem pouze ve dvou z nich, s tím, že pro účely tohoto ustanovení se považuje:
a) za přestup též hostování hráče;
b) za členský klub též zahraniční fotbalový klub.
7. Přestup v režimu profesionálních hráčů nelze uskutečnit:
a) nemá-li hráč ukončené hostování;
b) hráč je v prodlení s plněním povinnosti vyplývající pro něj z rozhodnutí
Arbitrážní komise;
c) je-li nový klub ve výkonu trestu zákazu přestupů uloženého v disciplinárním
řízení podle Disciplinárního řádu, popřípadě vyplývajícího z rozhodnutí
Arbitrážní komise.

Poplatek za přestup v režimu profesionálních hráčů
1. Poplatek za přestup v režimu profesionálních hráčů činí 5000,- Kč.
2. Poplatek podle odstavce 1 se hradí vždy na základě sběrné faktury s tím, že je povinen jej
uhradit nový klub.

Oddíl 2
Přestupy v režimu neprofesionálních hráčů

Podmínky přestupu v režimu neprofesionálních hráčů
1. Přestupem v režimu neprofesionálních hráčů se rozumí, nestanoví-li tento řád něco jiného,
přestup:
a) neprofesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu
opět jako neprofesionální hráč;
b) neprofesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu
jako poloprofesionální hráč;
c) poloprofesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém
klubu jako neprofesionální hráč;
d) poloprofesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém
klubu opět jako poloprofesionální hráč;
e) profesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu
jako neprofesionální hráč;
f) profesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu
jako poloprofesionální hráč.
2. Nestanoví-li tento řád něco jiného, může se přestup v režimu neprofesionálních hráčů
uskutečnit pouze se souhlasem mateřského klubu, a to některým z postupů vyplývajících z
§ 24 odst. 1 až 6, 10 až 13 a 15 Evidenčního a registračního řádu.
3. V případech podle odstavce 1 písm. b), d) a f) musí být mezi hráčem a novým klubem
uzavřena pouze taková hráčská smlouva, která splňuje náležitosti poloprofesionální
smlouvy podle vzoru tvořícího přílohu č. 2 tohoto řádu.
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4. Přestup v režimu neprofesionálních hráčů lze uskutečnit pouze na základě takového podání
směřujícího k registraci převodu hráče, které je uskutečněno v období od 1. července do 6.
dubna bezprostředně následujícího roku.
5. V jednom soutěžním ročníku může hráč přestup v režimu neprofesionálních hráčů
uskutečnit pouze třikrát a je v této době oprávněn působit nejvýše ve čtyřech členských
klubech, s možností nastoupit k soutěžnímu utkání organizovanému FAČR nebo jejím
pobočným spolkem pouze ve třech z nich, s tím, že pro účely tohoto ustanovení se považuje:
a) za přestup též hostování hráče;
b) za členský klub též zahraniční fotbalový klub.
6. Přestup v režimu neprofesionálních hráčů nelze uskutečnit:
a) dříve, než uplyne od registrace bezprostředně předcházejícího přestupu hráče
doba 6 měsíců;
b) nemá-li hráč ukončené hostování;
c) hráč je v prodlení s plněním povinnosti vyplývající pro něj z rozhodnutí
Arbitrážní komise;
d) je-li nový klub ve výkonu trestu zákazu přestupů uloženého v disciplinárním
řízení podle Disciplinárního řádu, popřípadě vyplývajícího z rozhodnutí
Arbitrážní komise.

Poplatek za přestup v režimu neprofesionálních hráčů
1. Poplatek za přestup v režimu neprofesionálních hráčů hráče činí:
a) 2.500,- Kč, přestupuje-li hráč do členského klubu účastnícího se svým
nejúspěšnějším družstvem I. ligy;
b) 1.500,- Kč přestupuje-li hráč do členského klubu účastnícího se svým
nejúspěšnějším družstvem II. ligy;
c) 600,- Kč, přestupuje-li hráč do členského klubu účastnícího se svým
nejúspěšnějším družstvem České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské
fotbalové ligy;
d) 300,- Kč, přestupuje-li hráč do členského klubu účastnícího se svým
nejúspěšnějším družstvem divize;
e) 150,- Kč, přestupuje-li hráč do členského klubu účastnícího se svým nejlepším
družstvem kterékoli z dalších soutěží nebo jde-li o přestup v rámci soutěže žen.
2. Poplatek podle odstavce 1 se hradí vždy na základě sběrné faktury s tím, že je povinen jej
uhradit nový klub.

Zvláštní podmínky přestupu bez souhlasu mateřského klubu
1. Bez souhlasu mateřského klubu může hráč přestoupit do nového klubu po:
a) své reamaterizaci nebo
b) opakované žádosti o přestup.
2. V případech podle odstavce 1 písm. a) může hráč přestoupit do nového klubu za splnění
následujících dalších zvláštních podmínek:
a) hráč přestal být profesionálním hráčem v důsledku zániku účinnosti své hráčské
smlouvy a vyřazení této smlouvy z evidence FAČR z jiného důvodu než proto,
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že tato smlouva byla automaticky přeměněna na poloprofesionální smlouvu
v důsledku toho, že členský klub, v němž hráč působil, přestal být licenčním
klubem;
b) od fotbalového utkání, jehož se hráč naposledy zúčastnil v soutěži organizované
FAČR nebo jejím pobočným spolkem jako profesionální hráč, uplynula doba 1
měsíce a neuplynula doba 30 měsíců;
c) mateřskému klubu bylo uhrazeno odstupné ve výši stanovené tímto řádem.
3. Pokud byl hráč podle odstavce 2 reamaterizován nebo přestoupil-li takto reamaterizovaný
hráč bez souhlasu mateřského klubu a neuzavřel s novým klubem v průběhu 30 měsíců od
realizace přestupu profesionální smlouvu, může působit pouze v jiných soutěžích než v I. a
II. lize. Toto ustanovení platí i v případě, že se nelicenční klub, v němž hráč působí, stane
licenčním klubem.
4. V případech podle odstavce 1 písm. b) může hráč podle § 5 odst. 1 písm. a) až d) přestoupit
do nového klubu za splnění následujících dalších zvláštních podmínek:
a) v období od 1. 7. do 6. 4. bezprostředně následujícího roku mateřský klub
neschválí žádost podanou podle § 24 odst. 3 Evidenčního a registračního řádu
nebo v případech podle § 24 odst. 9 písm. b), odst. 11 písm. b) a 13 písm. a)
Evidenčního a registračního řádu neuskuteční v tomtéž období právní jednání
v těchto ustanoveních uvedená;
b) postup podle písmena a) se opakuje v období od 1. 7. do 15. 7., které
bezprostředně následuje po období podle písmena a);
c) v době ode dne neschválení žádosti podle písmena a) nebo dne předání nebo
doručení přestupního lístku ve smyslu téhož písmena do konce období podle
písmena b) nebylo se souhlasem hráče učiněno žádné jiné právní jednání
směřující k přestupu hráče do jiného klubu nebo k jakémukoli jeho hostování;
d) mateřskému klubu bylo nejpozději do konce období podle písmena b) zaplaceno
odstupné ve výši stanovené tímto řádem a nový klub předá nebo doručí
Sekretariátu FAČR na adresu sídla FAČR doklad o uhrazení odstupného.
5. Má-li být podle ustanovení odstavce 4 přestupujícím hráčem hráč, který neměl nikdy
uzavřenou profesionální smlouvu, ačkoli působí v licenčním klubu, platí toto ustanovení
pouze pro přestup takového hráče do nelicenčního klubu.

Oddíl 3
Přestupy v režimu hráčů mládežnického fotbalu

Podmínky přestupu v režimu mládežnického fotbalu
1. Přestupem v režimu mládežnického fotbalu se rozumí přestup hráčů, kteří patří ve smyslu
Soutěžního řádu mládeže a žen do kategorie:
a) přípravky;
b) žáků;
c) dorostu.
2. Na přestupy v režimu mládežnického fotbalu se vztahují v závislosti na postavení hráče
v mateřském klubu a v novém klubu obdobná ustanovení tohoto řádu o přestupech v režimu
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3.

4.

5.
6.

7.

profesionálních hráčů nebo v režimu neprofesionálních hráčů, nevylučují-li to zvláštní
podmínky stanovené tímto řádem.
Přestupuje-li hráč podle odstavce 1 písm. a):
a) nelze s ním v souvislosti s přestupem uzavřít žádnou hráčskou smlouvu;
b) podání směřující k jeho přestupu lze učinit kdykoli;
c) je vyloučen postup podle § 7 odst. 2 tohoto řádu;
d) k přestupu bez souhlasu mateřského klubu není nutné splnění podmínek podle §
7 odst. 4 písm. a) až c) tohoto řádu.
Přestupuje-li hráč podle odstavce 1 písm. b):
a) nelze s ním v souvislosti s přestupem uzavřít žádnou hráčskou smlouvu, ledaže
již dovršil 15. rok věku;
b) je vyloučen postup podle § 7 odst. 2 tohoto řádu;
c) je důvodem k postupu podle § 7 odst. 4 tohoto řádu skutečnost, že hráč hostuje
podle § 14 odst. 11 tohoto řádu a jde o přestup do členského klubu, v němž
k tomuto hostování dochází.
Pro přestup hráče podle odstavce 1 písm. c) platí odstavec 4 písm. c) obdobně.
Přestupuje-li hráč podle odstavce 1:
a) neplatí ustanovení § 3 odst. 5 a § 5 odst. 5 tohoto řádu;
b) neplatí ustanovení § 7 odst. 5 v případech hostování podle § 14 odst. 8 a 9 tohoto
řádu;
c) může dojít k přestupu bez souhlasu mateřského klubu i tehdy, jestliže se hráč,
který není profesionálním hráčem, přestěhoval a sídlo mateřského klubu je
v takové vzdálenosti od nového bydliště hráče, že po hráči nelze spravedlivě
požadovat, aby dále působil v mateřském klubu.
Hráč, který je mladší než 18 let a odmítne uzavřít profesionální smlouvu s licenčním
klubem, v němž působí, není oprávněn bez souhlasu tohoto klubu do dovršení 18. roku
svého věku přestoupit do jiného členského klubu nebo v jiném členském klubu hostovat.

Poplatek za přestup v režimu mládežnického fotbalu
1. Poplatek za přestup v režimu mládežnického fotbalu činí 50,- Kč.
2. Poplatek podle odstavce 1 se hradí vždy na základě sběrné faktury s tím, že je povinen jej
uhradit nový klub.

ČÁST TŘETÍ
HOSTOVÁNÍ HRÁČŮ
Oddíl 1
Hostování v režimu profesionálních hráčů
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Podmínky hostování v režimu profesionálních hráčů
1. Hostováním v režimu profesionálních hráčů se rozumí hostování hráče, který v mateřském
klubu působí jako profesionální hráč.
2. Hostování v režimu profesionálních hráčů se může uskutečnit vždy pouze se souhlasem
mateřského klubu, a to některým z postupů vyplývajících z § 26 odst. 17 až 19 Evidenčního
a registračního řádu. Po zahájení tohoto postupu nesmí hráč nastoupit k žádnému
soutěžnímu utkání organizovanému FAČR nebo jejím pobočným spolkem až do provedení
registrace hostování nebo do okamžiku, kdy FAČR na Úřední desce uveřejní, že tato
registrace nebyla provedena.
3. Hostování v režimu profesionálních hráčů lze uskutečnit pouze na základě takového podání
směřujícího k registraci hostování hráče, které je uskutečněno v období:
a) od 1. 7. do 22. 9. nebo
b) od 25. 1. do 21. 2.
4. Ustanovení odstavce 3 platí i pro případné prodloužení hostování na základě dohody
mateřského klubu, hostícího klubu a hráče.
5. Pro počet hostování hráče v jednom soutěžním ročníku platí obdobně ustanovení § 3 odst.
6 tohoto řádu.
6. Hostování v režimu profesionálních hráčů:
a) nesmí přesáhnout dobu účinnosti profesionální smlouvy uzavřené mezi hráčem
a mateřským klubem, a to ani v případě prodloužení hostování;
b) zahájené v období od 1. 7. do 22. 9. jednoho kalendářního roku nesmí skončit
dříve než 31. ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku;
c) zahájené v období od 25. 1. do 21. 2 jednoho kalendářního roku nesmí skončit
dříve než 30. června téhož kalendářního roku.
7. Ustanovení odstavce 6 písm. b) se neuplatní, pokud:
a) dojde k přestupu hráče do zahraničního fotbalového klubu nebo k jeho hostování
v takovém klubu a
b) poslední den bezprostředně následujícího přestupního období v zemi
zahraničního fotbalového klubu předchází den 21. 2.
8. Při zachování požadavku podle odstavce 6 písm. b) a c) může dojít na základě dohody mezi
mateřským klubem, hostícím klubem a hráčem k ukončení hostování před původně
dohodnutým termínem. Podání směřující k registraci ukončení tohoto hostování však nesmí
být uskutečněno jindy než ve lhůtách podle odstavce 3. Toto hostování nesmí skončit dříve
než:
a) 31. 1., bylo-li hostování zahájeno v některém z předchozích období mezi 1. 7.
do 22. 9.;
b) 30. 6., bylo-li hostování zahájeno v některém z předchozích období mezi 25. 1
do 21.2.
9. Hostování v režimu profesionálních hráčů nelze uskutečnit:
a) nemá-li hráč ukončené jiné hostování;
b) hráč je v prodlení s plněním povinnosti vyplývající pro něj z rozhodnutí
Arbitrážní komise;
c) je-li nový klub ve výkonu trestu zákazu přestupů uloženého v disciplinárním
řízení podle Disciplinárního řádu, popřípadě vyplývajícího z rozhodnutí
Arbitrážní komise.
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10. Uzavírá-li hostící klub profesionální smlouvu s hráčem zahraničního fotbalového klubu,
musí být tato smlouva sjednána nejméně na dobu, po kterou hráč působí v hostícím klubu.

Poplatek za hostování v režimu profesionálních hráčů
1. Poplatek za hostování v režimu profesionálních hráčů činí 5000,- Kč.
2. Pokud jde o hostování, na jehož základě bude hráč působit v jiné soutěži než v I. nebo II.
lize, řídí se výše poplatku podle ustanovení o hostování v režimu neprofesionálních hráčů.
3. Poplatek za hostování v režimu profesionálních hráčů je nutné zaplatit též v případě
prodloužení hostování a předčasného ukončení hostování, a to vždy ve výši 5000,- Kč.
4. Poplatek podle odstavců 1 až 3 se hradí vždy na základě sběrné faktury s tím, že je povinen
jej uhradit hostící klub.

Oddíl 2
Hostování v režimu neprofesionálních hráčů

Podmínky hostování v režimu neprofesionálních hráčů
1. Hostováním v režimu neprofesionálních hráčů se rozumí hostování hráče, který
v mateřském klubu působí jako neprofesionální hráč nebo poloprofesionální hráč.
2. Nestanoví-li tento řád něco jiného, může se hostování v režimu neprofesionálních hráčů
uskutečnit pouze se souhlasem mateřského klubu, a to některým z postupů vyplývajících z
§ 26 odst. 1 až 16 a 20 až 24 Evidenčního a registračního řádu.
3. Hostování v režimu neprofesionálních hráčů lze uskutečnit pouze na základě takového
podání směřujícího k registraci hostování hráče, které je uskutečněno v období:
a) od 1. 7. do 6. 10. nebo
b) od 1. 1. do 6. 4.
4. Ustanovení odstavce 3 platí i pro případné prodloužení hostování na základě dohody
mateřského klubu, hostícího klubu a hráče.
5. Hostování v režimu neprofesionálních hráčů nesmí být kratší než 1 měsíc, a to ani v případě
předčasného ukončení hostování na základě dohody mezi mateřským klubem, hostícím
klubem a hráčem.
6. Pro počet hostování hráče v jednom soutěžním ročníku platí obdobně ustanovení § 5 odst.
5 tohoto řádu.
7. Hostování v režimu neprofesionálních hráčů lze předčasně ukončit i bez souhlasu
mateřského klubu na základě postupu hostícího klubu a hráče, kteří spolu uzavřou
profesionální smlouvu. Dojde-li k uzavření této smlouvy:
a) podání směřující k registraci ukončení tohoto hostování nesmí být uskutečněno
jindy než ve lhůtách podle odstavce 3;
b) z hlediska účinků této smlouvy není dotčeno ustanovení § 7 odst. 4 tohoto řádu.
8. Hostování v režimu neprofesionálních hráčů nelze uskutečnit:
a) nemá-li hráč ukončené jiné hostování;
b) pokud hráč přestoupí v případech podle § 7 tohoto řádu do členského klubu nižší
soutěže a od tohoto přestupu neuplynula doba 12 měsíců;
9

c) hráč je v prodlení s plněním povinnosti vyplývající pro něj z rozhodnutí
Arbitrážní komise;
d) je-li nový klub ve výkonu trestu zákazu přestupů uloženého v disciplinárním
řízení podle Disciplinárního řádu, popřípadě vyplývajícího z rozhodnutí
Arbitrážní komise.

Poplatek za hostování v režimu neprofesionálních hráčů
1. Poplatek za hostování v režimu neprofesionálních hráčů činí:
a) 2.500,- Kč, přestupuje-li hráč do členského klubu účastnícího se svým
nejúspěšnějším družstvem I. ligy;
b) 1.500,- Kč přestupuje-li hráč do členského klubu účastnícího se svým
nejúspěšnějším družstvem II. ligy;
c) 600,- Kč, přestupuje-li hráč do členského klubu účastnícího se svým
nejúspěšnějším družstvem České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské
fotbalové ligy;
d) 300,- Kč, přestupuje-li hráč do členského klubu účastnícího se svým
nejúspěšnějším družstvem divize;
e) 150,- Kč, přestupuje-li hráč do členského klubu účastnícího se svým nejlepším
družstvem kterékoli z dalších soutěží nebo jde-li o přestup v rámci soutěže žen.
2. Poplatek za hostování v režimu neprofesionálních hráčů je nutné zaplatit též v případě
prodloužení hostování a předčasného ukončení hostování, a to vždy ve výši podle odstavce
1.
3. Poplatek podle odstavců 1 a 2 se hradí vždy na základě sběrné faktury s tím, že je povinen
jej uhradit hostící klub.

Oddíl 3
Hostování v režimu hráčů mládežnického fotbalu

Podmínky hostování v režimu mládežnického fotbalu
1. Hostováním v režimu mládežnického fotbalu se rozumí hostování hráčů, kteří patří do
kategorie:
a) přípravky;
b) žáků;
c) dorostu.
2. Na hostování v režimu mládežnického fotbalu se vztahují v závislosti na postavení hráče
v mateřském klubu a novém klubu obdobně ustanovení tohoto řádu o hostování v režimu
profesionálních hráčů nebo v režimu neprofesionálních hráčů, nevylučují-li to zvláštní
podmínky stanovené tímto řádem.
3. Doba hostování hráčů v režimu mládežnického fotbalu nesmí u hráčů podle odstavce 1
přesáhnout dobu, ve které je hráč oprávněn nastoupit k soutěžnímu utkání v té kategorii,
v níž až dosud působí.
4. Dochází-li k hostování hráče podle odstavce 1 písm. a):
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a) nelze s ním v souvislosti s hostováním uzavřít žádnou hráčskou smlouvu;
b) podání směřující k jeho hostování lze učinit kdykoli;
c) toto hostování zaniká, je-li učiněno zákonným zástupcem hráče podání směřující
k zrušení registrace hostování.
5. Dochází-li k hostování hráče podle odstavce 1 písm. b), nelze s ním v souvislosti
s přestupem uzavřít žádnou hráčskou smlouvu, ledaže již dovršil 15. rok věku.
6. Pro hráče podle odstavce 1 písm. c) neplatí ustanovení § 10 odst. 8 tohoto řádu, pokud
mateřským klubem tohoto hráče je licenční klub.
7. Pro hráče podle odstavce 1 neplatí ustanovení § 10 odst. 5 a § 12 odst. 6 tohoto řádu.
8. Bez souhlasu mateřského klubu může hráč v režimu mládežnického fotbalu hostovat
v hostícím klubu za splnění následujících podmínek:
a) jde o hráče, který přešel na jinou než základní nebo vysokou školu;
b) škola podle písmena a) je v takové vzdálenosti od bydliště hráče, že po něm
nelze spravedlivě požadovat, aby dále působil v mateřském klubu;
c) hostící klub je v takové vzdálenosti od školy podle písmena a), která hráči
umožňuje bez větších obtíží v tomto klubu působit.
9. Bez souhlasu mateřského klubu může hráč v režimu mládežnického fotbalu hostovat
v hostícím klubu též tehdy, když nemůže za mateřský klub hrát ve své věkové kategorii
proto, že tento klub nemá odpovídající žákovské nebo dorostenecké družstvo a tuto
skutečnost potvrdí příslušný okresní fotbalový svaz nebo Pražský fotbalový svaz.
10. Hostování podle odstavce 1 nebo odstavce 2 zaniká, pokud zanikne důvod, na jehož základě
vzniklo.
11. Hráč, který je mladší než 18 let a odmítne uzavřít profesionální smlouvu s licenčním
klubem, v němž působí, není oprávněn bez souhlasu tohoto klubu do dovršení 18. roku
svého věku hostovat v jiném členském klubu.
12. Pouze bez souhlasu mateřského klubu se může uskutečnit technické hostování hráčů podle
odstavce 1 písm. b) a c), pro které platí následující pravidla:
a) je možné je zřídit pouze na dobu stanovenou novým klubem;
b) jeho nejkratší možná doba činí 1 měsíc s tím, že může být povoleno nejdéle do
dne ukončení toho soutěžního ročníku, v němž hráč může ještě hrát za žákovské,
resp. dorostenecké družstvo;
c) z jednoho členského klubu je možné schválit dvě technická hostování žáků a dvě
technická hostování dorostenců v jednom soutěžním ročníku; to však neplatí v
případě, že technické hostování je v tomtéž soutěžním ročníku z jakýchkoli
důvodů ukončeno;
d) technické hostování mohou využít členské kluby v celém systému žákovských
a dorosteneckých soutěží, pokud mají své žákovské, resp. dorostenecké A
družstvo ve vyšší třídě soutěže než klub, z něhož se má technické hostování
povolit;
e) hostící klub může po 1 měsíci technické hostování předčasně ukončit bez
souhlasu hráče a mateřského klubu kdykoliv s výjimkou období, kdy hostování
nelze ukončit podle obecných pravidel obsažených v § 12 odst. 3 tohoto řádu;
f) předčasné ukončení technického hostování je možné po 6 měsících hostování, a
to pokud je podána žádost o nové technické hostování v dalším klubu vyšší
soutěže a za dodržení lhůt podle § 12 odst. 3 tohoto řádu;
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g) v průběhu technického hostování může hráč přestoupit do členského klubu,
v němž hostuje, se souhlasem mateřského klubu nebo za podmínek podle § 7
odst. 4 tohoto řádu.

Poplatek za hostování v režimu mládežnického fotbalu
1. Poplatek za hostování v režimu mládežnického fotbalu činí 50,- Kč.
2. Poplatek podle odstavce 1 se hradí vždy na základě sběrné faktury s tím, že je povinen jej
uhradit nový klub.

ČÁST TŘETÍ
STŘÍDAVÝ START HRÁČŮ
Podmínky střídavého startu
1. Střídavý start hráčů je možný pouze v případě hráčů, kteří patří do kategorie:
a) mladší přípravky;
b) starší přípravky;
c) mladších žáků;
d) starších žáků;
e) mladšího dorostu;
f) staršího dorostu.
2. Střídavý start dívek je možný pouze v případě dívek, které patří do kategorie:
a) přípravky;
b) žákyň;
c) dorostenek.
3. Střídavý start se uskutečňuje pouze se souhlasem mateřského klubu, a to postupem
vyplývajícím z § 27 Evidenčního a registračního řádu.
4. Střídavý start lze uskutečnit:
a) pouze na základě takového podání směřujícího k registraci střídavého startu
hráče, které je uskutečněno v období od 1. 7. do 6. 10. nebo od 1. l. do 6. 4.;
b) nejdéle na období od 1. 7. do 31. 12. nebo na období od 1. l. do 30. 6. s tím, že
v případě hráčů staršího dorostu lze v jednom soutěžním ročníku využít vždy jen
jedno z těchto období;
c) pouze za předpokladu, účastní-li se nový klub se svým družstvem přípravky,
žákovským družstvem nebo dorosteneckým družstvem, v němž má hráč střídavě
startovat, vyšší soutěže, než družstvo mateřského klubu.
5. V případě startu B nebo C družstva nového klubu v soutěžích, ve kterých startuje družstvo
mateřského klubu hráče s povolením střídavého startu, není hráč za toto B nebo C družstvo
oprávněn startovat.
6. Střídavý start hráčů podle odstavce 1 písmena a) a b) lze uskutečnit pouze v soutěžích
organizovaných Pražským fotbalovým svazem s tím, že:
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a) v jednom novém klubu může být registrováno maximálně 8 hráčů v kategorii
mladší přípravky a 8 hráčů v kategorii starší přípravky;
b) střídavého startu se nemůže zúčastnit žádný hráč, jehož mateřský klub má sídlo
mimo územní působnost Pražského fotbalového svazu.
7. Střídavý start hráčů podle odstavce 1 písmena c) až f) lze uskutečnit pouze tak, že v novém
klubu bude působit současně nejvýše:
a) 5 hráčů v kategorii mladších žáků ročník narození 2004;
b) 5 hráčů v kategorii mladších žáků ročník narození 2003;
c) 5 hráčů v kategorii starších žáků;
d) 3 hráči v kategorii mladšího dorostu;
e) 3 hráči v kategorii staršího dorostu.
8. Střídavý start dívek podle odstavce 2 lze uskutečnit pouze tak, že v novém klubu bude
působit současně nejvýše:
a) 7 dívek v kategorii přípravek;
b) 7 dívek v kategorii mladších žákyň;
c) 7 dívek v kategorii starších žákyň;
d) 5 dívek v kategorii dorostenek.
9. Na střídavý start dívek do úrovně kategorie starší žáci hrajících soutěže chlapců, se pohlíží
v dané kategorii jako na hráče nejnižší soutěže.
10. Střídavý start nelze uskutečnit:
a) nemá-li hráč ukončené hostování nebo
b) nový klub je ve výkonu trestu zákazu přestupů uloženého v disciplinárním řízení
podle Disciplinárního řádu, popřípadě vyplývajícího z rozhodnutí Arbitrážní
komise nebo
c) v případě, že byl hráči povolen střídavý start pro obě části předchozího
soutěžního ročníku.
11. Po dobu působení hráče na základě střídavého startu je vyloučené, aby hráč přestoupil do
jiného členského klubu nebo aby v jiném členském klubu hostoval.
12. Střídavý start nelze předčasně ukončit.

ČÁST ČTVRTÁ
ODSTUPNÉ
Obecná ustanovení
1. Výše odstupného při změně registrace hráče ve formě přestupu nebo hostování je stanovena
dohodou zúčastněných členských klubů.
2. V případech, kdy ke změně registrace podle odstavce 1 dochází za souhlasu mateřského
klubu, musí být dohoda podle odstavce 1 uzavřena vždy.
3. V případech, kdy ke změně registrace podle odstavce 1 dochází bez souhlasu mateřského
klubu a dohoda podle odstavce 1 není uzavřena, je výše odstupného stanovena podle tohoto
řádu v závislosti na tom, zda jde o změnu registrace při:
a) opakované žádosti podle § 7 odst. 2 písm. b) tohoto řádu;
b) přestupu hráčů přípravek podle § 8 odst. 3 tohoto řádu;
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c) reamaterizaci podle § 7 odst. 1 písm. a) tohoto řádu;
d) technickém hostování podle § 14 odst. 12 tohoto řádu;
e) změně režimu profesionálních smluv.
4. V případech zrušení registrace hráče a jeho opětovné registrace platí odstavec 1 obdobně.
Nedojde-li k dohodě, je výše odstupného stanovena podle toho, zda hráč v době zrušení
registrace byl nebo nebyl profesionálním hráčem.

Odstupné při opakované žádosti o přestup
1. Odstupné v případech opakované žádosti o přestup se hradí podle pravidel platných pro
kategorie hráčů, jimiž jsou:
a) kategorie dospělých mužů;
b) kategorie žáků a žákyň;
c) kategorie dorostu a dorostenek;
d) kategorie žen.
2. Pro kategorii dospělých mužů platí následující pravidla:
a) Základní částky odstupného jsou stanoveny takto:
Soutěž
Kategorie mužů
I. liga
300.000,- Kč
II. liga
225.000,- Kč
ČFL a MSFL
135.000,- Kč
Divize
60.000,- Kč
Krajský přebor
30.000,- Kč
I. A třída
23.000,- Kč
I. B třída
15.000,- Kč
II. třída
10.000,- Kč
III. třída
8.000,- Kč
IV. třída
5.000,- Kč
b) Přestupní částky přiřazené podle písmena a) mateřskému a novému klubu se
sečtou a dělí dvěma.
c) Ustanovení písmena b) se nevztahuje na hráče, který dovršil 28. rok věku a
přestupuje z vyšší do nižší soutěže; za přestup tohoto hráče náleží odstupné v
částce, která je přiřazena podle písmena a) novému klubu.
d) Přestupuje-li hráč do I. nebo II. ligy, hradí se odstupné vypočtené podle písm. b)
pro soutěž, v níž hraje amatérské družstvo nového klubu (zpravidla B mužstvo),
pokud nový klub prohlásí, že hráč přestupuje za účelem působení v tomto
družstvu; jestliže však hráč nastoupí, byť i jen v jednom soutěžním utkání, za
družstvo nového klubu působící v I. nebo II. lize, doplatí nový klub odstupné do
výše stanovené pro soutěž I. nebo II. ligy.
e) V případě přestupu hráče, jehož mateřský klub nemá družstvo mužů, přiřadí se
pro výpočet výše odstupného k částce odstupného přiřazené novému klubu podle
písmena a) částka přiřazená družstvu dorostu mateřského klubu podle odstavce
4 a výsledek se vydělí dvěma.
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f) Rozhodujícím činitelem pro přiřazení částek členskému klubu podle písmena a)
je soutěž, v níž startuje A družstvo tohoto členského klubu; pro výpočet výše
odstupného je rozhodující zařazení A družstev do soutěže v době, kdy dojde
k realizaci přestupu.
g) Pokud došlo k přestupu hráče podle § 7 odst. 5 tohoto řádu do nelicenčního klubu
a tento hráč následně ve lhůtě 30 měsíců přestoupí do licenčního klubu, aniž
s tímto licenčním klubem uzavře profesionální smlouvu, má licenční klub,
z něhož hráč podle § 7 odst. 5 tohoto řádu přestoupil, právo na doplatek
odstupného ve výši rozdílu mezi částkou odstupného stanovenou podle písmena
a) pro soutěž, ze které hráč přestupuje, a částkou stanovenou podle písmena a)
pro soutěž, do níž hráč přestupuje.
h) Pokud došlo k přestupu hráče podle § 7 odst. 5 tohoto řádu do nelicenčního klubu
a tento hráč následně ve lhůtě 30 měsíců přestoupí do licenčního klubu, s nímž
současně uzavře profesionální smlouvu, má licenční klub, z něhož hráč podle §
7 odst. 5 tohoto řádu přestoupil, právo na doplatek odstupného ve výši rozdílu
mezi částkou 450.000,- Kč, je-li uzavřena profesionální smlouva s členským
klubem I. ligy, nebo částkou 350.000,- Kč, je-li uzavřena profesionální smlouva
s členským klubem II. ligy, a částkou odstupného stanovenou podle písmena a)
pro soutěž, ze které hráč přestupuje,
i) Pokud došlo na základě opakované žádosti o přestup k přestupu hráče, který
nebyl profesionálním hráčem, z nelicenčního klubu do licenčního klubu a tento
hráč ve lhůtě 30 měsíců od přestupu uzavře s tímto licenčním klubem
profesionální smlouvu, má nelicenční klub, z něhož hráč přestoupil, právo na
doplatek odstupného ve výši rozdílu mezi částkou 450.000,- Kč, je-li uzavřena
profesionální smlouva s členským klubem I. ligy, nebo částkou 350.000,- Kč,
je-li uzavřena profesionální smlouva s členským klubem II. ligy, a částkou
odstupného stanovenou podle písmena a) a b).
j) Pokud došlo na základě opakované žádosti o přestup k přestupu hráče
z mateřského klubu do členského klubu nižší soutěže a hráč poté přestoupí do
30 měsíců do členského klubu soutěže vyšší než dosavadní, má původní
mateřský klub právo na doplatek odstupného ve výši rozdílu mezi výší
odstupného stanovenou podle písmena a) a b) a výší odstupného vyplaceného
původnímu mateřskému klubu;
k)
3. Pro kategorii žáků a žákyň platí následující pravidla:
a) Základní částky odstupného jsou stanoveny takto:
Přestup do klubu hrajícího okresní soutěže
3.000,- Kč
Přestup do klubu hrajícího okresní přebory
5.000,- Kč
Přestup do klubu hrajícího krajské soutěže
8.000,- Kč
Přestup do klubu hrajícího krajské přebory
10.000,-Kč
Přestup do klubu soutěže SpSM
20.000,-Kč
Přestup do klubu soutěže SpSM a soutěže SCM
25.000,-Kč
Přestup mezi kluby soutěže SpSM
30.000,-Kč
Přestup mezi kluby soutěže SpSM a soutěže SCM
40.000,-Kč
Přestup žákyň do klubu hrajícího I. ligu
7.000,- Kč
Přestup žákyň do klubu hrajícího II. ligu
4.000,- Kč
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b) Jde-li o přestup žáka do klubu, který nemá žákovské družstvo v mistrovské
soutěži, výše odstupného se stanoví podle soutěže, v níž hraje A družstvo
nejbližší starší kategorie nového klubu.
c) Skutečnost, o jaké třídy žákovských soutěží jde, je nový klub povinen vyznačit
na přestupním lístku.
d) Pokud nový klub platil v minulosti za technické hostování hráče mateřskému
klubu odstupné a doloží kopii dokladů za platbu, odečte se celková výše tohoto
odstupného od odstupného za přestup.
4. Pro kategorii dorostu a dorostenek platí následující pravidla:
a) Základní částky odstupného jsou stanoveny takto:
4.000, -Kč
Přestup do klubu hrajícího okresní soutěže
Přestup do klubu hrajícího okresní přebory
6.000, -Kč
Přestup do klubu hrajícího krajské soutěže
10.000,-Kč
Přestup do klubu hrajícího krajské přebory
15.000,-Kč
Přestup do klubu hrajícího divizi
30.000,-Kč
Přestup do klubu soutěže SCM
50.000,-Kč
Přestup do profesionálního klubu bez soutěže SCM 50.000,-Kč
Přestup do profesionálního klubu soutěže SCM
80.000,-Kč
Přestup dorostenek do klubu hrajícího I. ligu
15.000,-Kč
Přestup dorostenek do klubu hrajícího II. ligu
8.000,- Kč
b) Jde-li o přestup dorostence do klubu, který nemá dorostenecké družstvo
v mistrovské soutěži, výše odstupného se stanoví podle soutěže, v níž hraje A
družstvo nejbližší starší kategorie nového klubu.
c) Skutečnost, o jaké třídy dorosteneckých soutěží jde, je nový klub povinen
vyznačit na přestupním lístku.
d) Pokud nový klub platil v minulosti za technické hostování hráče mateřskému
klubu odstupné a doloží kopii dokladů za platbu, odečte se celková výše tohoto
odstupného od odstupného za přestup.
5. Pro kategorii žen platí následující pravidla:
a) Základní částky odstupného jsou stanoveny takto:
I. liga
30.000,- Kč
II. liga
18.000,- Kč
ČFLŽ a MFLŽ
12.000,- Kč
Divize
8.000,- Kč
krajský přebor
5.000,- Kč
okresní přebor
3.000,- Kč
b) Přestupní částky přiřazené podle písmena a) mateřskému a novému klubu se
sečtou a dělí dvěma.
c) Ustanovení písmena b) se nevztahuje na ženy, které dovršily 30 rok věku a
přestupují z vyšší do nižší soutěže; za přestup těchto hráček náleží odstupné v
částce, která je přiřazena podle písmena a) novému klubu.
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Odstupné při přestupu hráčů přípravek
Přestupuje-li hráč přípravky podle § 8 odst. 3 tohoto řádu, platí následující pravidla:
a) Základní částky odstupného jsou stanoveny v závislosti na době registrace hráče
takto:
1.500,- Kč
při době registrace hráče do 1 roku
při době registrace hráče od 1 roku do 2 let
3.000,- Kč
při době registrace hráče od 2 let do 3 let
4.500,- Kč
při době registrace hráče od 3 let do 4 let
6.500,- Kč
při době registrace hráče je více než 4 roky
8.500,- Kč
b) Při přestupu dívek v kategorii přípravky uhradí nový klub mateřskému klubu
částku ve výši 2.500,- Kč.
c) Odstupné je stanoveno bez ohledu na úroveň mateřského i nového klubu, pokud
se kluby nedohodnou jinak; odstupné se hradí vždy za každý, byť i jen započatý
rok, kdy je hráč registrován.
d) Rozhodným dnem pro stanovení výše odstupného je datum odepsání částky ve
výši odstupného z účtu plátce ve prospěch účtu vedeného poskytovatelem
peněžních služeb pro příjemce s tím, že odstupné může být zasláno nejdříve po
uplynutí 10 dnů od data uvedeného na podacím lístku dokládajícím odeslání
druhého přestupního lístku podle § 25 odst. 4 Evidenčního a registračního řádu.
e) Pokud nový klub platil v minulosti za technické hostování hráče mateřskému
klubu odstupné a doloží kopii dokladů za platbu registračnímu úseku, odečte se
celková jeho výše od odstupného za přestup.

Odstupné při reamaterizaci
1. Pokud přestupuje hráč po své reamaterizaci a od zániku účinnosti jeho poslední
profesionální smlouvy uplynula doba delší než 30 měsíců, činí odstupné:
a) 450.000 Kč, jde-li o přestup do I. ligy;
b) 350.000 Kč, jde-li o přestup do II. ligy.
2. Pokud přestupuje hráč po své reamaterizaci a od zániku účinnosti jeho poslední
profesionální smlouvy neuplynula doba delší než 30 měsíců, stanoví se odstupné ve výši
podle přílohy č. 3 tohoto řádu.
3. Pokud přestupuje hráč poprvé po své reamaterizaci a od zániku účinnosti jeho poslední
profesionální smlouvy neuplynula doba delší než 30 měsíců, s tím, že v této lhůtě hráč
uzavírá s novým klubem profesionální smlouvu, má mateřský klub, s nímž měl tento hráč
uzavřenou profesionální smlouvu, právo na doplatek odstupného od nového klubu, ve výši
podle přílohy č. 3 tohoto řádu.
4. Pokud přestupuje hráč mimo případy podle odstavce 3 po své reamaterizaci a od zániku
účinnosti jeho poslední profesionální smlouvy neuplynula doba delší než 30 měsíců, s tím,
že v této lhůtě hráč uzavírá novou profesionální smlouvu, má členský klub, s nímž měl tento
hráč uzavřenou poslední evidovanou profesionální smlouvu, právo na doplatek odstupného
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od členského klubu, s nímž hráč uzavřel novou profesionální smlouvu, ve výši podle přílohy
č. 3 tohoto řádu.
5. Pokud došlo po reamaterizaci hráče k přestupu hráče z mateřského klubu do členského
klubu nižší soutěže a hráč poté přestoupí do 30 měsíců do členského klubu soutěže vyšší
než dosavadní, má mateřský klub právo na doplatek odstupného ve výši rozdílu mezi výší
odstupného stanovenou podle písmena a) a b) a výší odstupného vyplaceného původnímu
mateřskému klubu.
6. Pokud přestupuje hráč po své reamaterizaci a od zániku účinnosti jeho poslední
profesionální smlouvy neuplynula doba delší než 30 měsíců, s tím, že hráč má v novém
klubu působit jako neprofesionální hráč, má mateřský klub právo na odstupné ve výši
vypočtené podle § 18 odst. 2 tohoto řádu.

Odstupné při technickém hostování
1. Odstupné v případech technického hostování činí:
a) 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní rok technického hostování žáka;
b) 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní rok technického hostování dorostence.
2. Odstupné v případech technického hostování, kdy má nový klub status sportovního
střediska, činí:
a) 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní rok technického hostování žáka;
b) 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní rok technického hostování
dorostence.
3. Ukončí-li nový klub předčasně technické hostování po 1 měsíci jeho trvání bez souhlasu
hráče a mateřského klubu, odstupné za nevyčerpanou dobu technického hostování se
novému klubu nevrací.
4. Dojde-li k předčasnému ukončení technického hostování a následně k novému technickému
hostování v klubu vyšší soutěže, rozdělí se odstupné za nové technické hostování tak, že
polovinu částky obdrží mateřský klub a polovinu částky klub, v němž hráč dosud hostoval.
5. Dojde-li v průběhu technického hostování k přestupu hráče podle § 14 odst. 12 písm. g)
tohoto řádu, řídí se výše odstupného ustanovením § 18 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b)
tohoto řádu s tím, že je sníženo o poplatek, který nový klub uhradil při technickém
hostování.

Odstupné při změně režimu profesionálních smluv
1. Dojde-li k vyřazení profesionálních smluv z evidence profesionálních smluv z toho důvodu,
že členský klub přestal být licenčním klubem, a přestoupí-li hráč tohoto členského klubu,
jehož profesionální smlouva byla takto vyřazena, ve lhůtě 30 měsíců do licenčního klubu,
který s ním uzavře profesionální smlouvu, má členský klub, z něhož hráč přestoupil, právo
na odstupné od členského klubu, který s hráčem nově uzavřel profesionální smlouvu, ve
výši podle přílohy č. 3 tohoto řádu.
2. Přestoupí-li hráč, jehož profesionální smlouva byla podle odstavce 1 vyřazena z evidence
profesionálních smluv, a členský klub, do kterého přestoupil, s ním neuzavře profesionální
smlouvu, má členský klub, z něhož hráč přestoupil, právo na odstupné od členského klubu,
do kterého hráč přestoupil, ve výši podle § 18 odst. 2 písm. a) a b).
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3. Pokud hráč podle odstavce 2 uzavře ve lhůtě 30 měsíců ode dne, kdy byla jeho profesionální
smlouva vyřazena z evidence profesionálních smluv, novou profesionální smlouvu, má
členský klub, se kterým měl hráč naposled uzavřenou evidovanou profesionální smlouvu,
právo na odstupné od klubu, který s hráčem uzavřel novou profesionální smlouvu, ve výši
stanovené v příloze č. 3 tohoto řádu.
4. Pokud je v případech podle odstavce 3 nová profesionální smlouva uzavřena s jiným
členským klubem než s tím, do kterého hráč poprvé po vyškrtnutí jeho původní
profesionální smlouvy z evidence profesionálních smluv přestoupil, má členský klub, ze
kterého hráč přestoupil do klubu, který uzavřel novou profesionální smlouvu, právo na
poměrnou část odstupného podle odstavce 3.

Odstupné při zrušení registrace hráče a jeho opětovné registraci
1. Dojde-li ke zrušení registrace hráče, který je profesionálním hráčem, a k následné opětovné
registraci tohoto hráče, má členský klub, ve kterém hráč před zrušením své registrace jako
hráč naposled působil, právo na odstupné od členského klubu, ve kterém bude hráč na
základě nové registrace působit, ve výši podle přílohy č. 3 tohoto řádu.
2. Dojde-li ke zrušení registrace hráče, který není profesionálním hráčem, a k následné
opětovné registraci tohoto hráče ve lhůtě kratší, než jeden rok od zrušení této registrace, má
členský klub, ve kterém hráč před zrušením své registrace jako hráč naposled působil, právo
na odstupné od členského klubu, ve kterém bude hráč na základě nové registrace působit,
ve výši podle § 18 odst. 2 tohoto řádu.

ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Společná ustanovení
1. Nevyplývá-li z tohoto řádu něco jiného, nelze se ve smlouvách týkajících se přestupů,
hostování a střídavých startů odchýlit od ustanovení tohoto řádu ani od ustanovení
Evidenčního a registračního řádu.
2. Odstavec 1 platí přiměřeně též pro činnost orgánů pobočných spolků FAČR, které se
v souladu se Stanovami považují za orgány FAČR a které mají vliv na realizaci přestupů,
hostování a střídavých startů hráčů.
3. Jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, je Výkonný výbor oprávněn přijmout
opatření připouštějící odchylky od tohoto řádu, pokud by uplatnění tohoto řádu bylo
v rozporu s oprávněnými zájmy hráčů zúčastňovat se soutěží na úrovni jejich sportovní
výkonnosti, zejména dojde-li k tomu, že:
a) se ruší registrace členského klubu;
b) členský klub nemá družstvo v určité věkové kategorii v soutěžích
organizovaných FAČR nebo jeho pobočnými spolky;
c) činnost orgánu členského klubu je vyloučena v důsledku likvidace členského
klubu, prohlášení konkursu na jeho majetek nebo z jiných obdobných důvodů.
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4. Peněžní částky uvedené v tomto řádu se rozumí včetně daně z přidané hodnoty podle
platných právních předpisů.

Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tímto řádem se řídí veškeré otázky přestupů, hostování a střídavých startů, jež se týkají
členů FAČR, popřípadě hráčů zahraničních fotbalových klubů, ode dne nabytí jeho
účinnosti.
2. Zrušují se:
a) Přestupní řád neprofesionálního fotbalu, který byl schválen Výkonným výborem
Asociace dne 23. června 2011 a který nabyl účinnosti dne 1. července 2011, ve
znění změn schválených Výkonným výborem dne 27. června 2014 s účinností
od 1. července 2014;
b) Přestupní řád pro profesionální fotbalisty, který byl schválen Výkonným
výborem FAČR dne 23. června 2011 a který nabyl účinnosti dne 1. července
2011, ve znění změn schválených Výkonným výborem dne 27. června 2014
s účinností od 1. července 2014;
c) Směrnice FAČR upravující střídavý start talentovaných hráčů pro ročník
2014/2015, která byla schválena Výkonným výborem Asociace dne 3. června
2014 a která nabyla účinnosti dne 1. července 2014;
d) Směrnice FAČR upravující ženské střídavé starty, která byla schválena
Výkonným výborem Asociace dne 23. června 2011 a která nabyla účinnosti dne
14. července 2011, ve znění změn schválených Výkonným výborem dne 28.
srpna 2013;
e) Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv, která byla
schválena Výkonný výborem FAČR dne 23. 6. 2011 s účinností od 1.7. 2011 ve
znění změn schválených Výkonným výborem FAČR dne 25.6.2012 s účinností
od 1.7.2012, změny schválené Výkonným výborem FAČR dne 4.2.2014 a
změny schválené Výkonným výborem FAČR dne 31.3.2015;
f) Statut Smírčí komise, který byl schválen Výkonným výborem
Českomoravského fotbalového svazu dne 25. 5. 1993, ve znění pozdějších změn.
3. Tento řády byl schválen Výkonným výborem Asociace dne 5. června 2015 a nabývá
účinnosti dnem 1. července 2015.

20

PŘÍLOHA Č. 1
NÁLEŽITOSTI PROFESIONÁLNÍ HRÁČSKÉ SMLOUVY
pan [*]
nar.: [*]
národnost:
bytem: [*]
č. bankovního účtu: [*]
ID FAČR: [*]
zastoupen: a) [*], zákonným zástupcem (nar.: [*], trvale bytem: [*]) a
/ registrovaným zprostředkovatelem (reg. číslo: [*]); nebo b)
/ hráč není zastoupen zprostředkovatelem
(dále „hráč“) na straně jedné
a
[*]
se sídlem [*]
IČO: [*]
zastoupen: [*]
ID FAČR: [*]
vedená obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze, oddíl [*], vložka [*], jejímž jménem
jedná [*],
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném [*] v [*], oddíl [*], vložka [*], jehož jménem jedná
[*]
(dále „klub“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto
Profesionální hráčskou smlouvu
(dále „smlouva“)
I.
Úvodní ustanovení
1. Klub je obchodní korporací založenou na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, jehož předmětem podnikání/činnosti je mj. organizační činnost
v oblasti sportu, provozování fotbalových mužstev, reklamní činnost, marketingová
činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží
vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho přílohami).
2. Hráč je fyzickou osobou – samostatně výdělečně činnou, podle příslušných ustanovení
zákona
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který je členem Fotbalové
asociace České republiky, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, Praha 6, PSČ: 169 00,
zapsaná ve veřejném rejstříku oddíl L, vložka 1066 (dále „FAČR“), a který vstupuje
s klubem do právního vztahu za účelem jeho reprezentace, a to zejména v oblasti sportu a
s tím souvisejících činností.
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II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek hráče vykonávat činnosti profesionálního hráče fotbalu
způsobem a za podmínek níže uvedených a tomu odpovídající závazek klubu zaplatit hráči
dohodnutou odměnu.
III.
Práva a povinnosti hráče
1. Hráč se zavazuje:
a) zúčastňovat se tréninků, soustředění a utkání klubu, dle svých nejlepších schopností;
b) podřídit se stanovenému časovému a organizačnímu režimu vyplývajícímu z účasti
klubu v jednotlivých soutěžích;
c) dodržovat pokyny trenérů a členů realizačního týmu, pomáhat jim udržovat kázeň v
klubu, vystupovat na veřejnosti v duchu morálních zásad, upevňovat dobré jméno a
pověst klubu;
d) dbát o své zdraví a fyzickou kondici, dodržovat zásady denního režimu
profesionálního sportovce, správné výživy a životosprávy, hygieny, regenerace a
rehabilitace, podrobovat se všem stanoveným léčebným procedurám a vyvarovat se
použití dopingu v jakékoli formě;
e) vynakládat maximální úsilí k dosažení sportovních cílů klubu, v utkáních soutěžit
čestně, znát a dodržovat pravidla a řády a dbát, aby nedocházelo ke škodám na zdraví
jak hráče, tak i jeho spoluhráčů a soupeřů;
f) v souvislosti s činností a na základě této smlouvy se zúčastňovat společenských akcí,
vystupovat na veřejnosti, a to zejména v masových sdělovacích prostředcích, při
tréninku a soustředěních v oblečení, obuvi a jiných viditelných součástech oděvu
způsobem stanoveným klubem;
g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s jeho činností v klubu, jakož
i o všech skutečnostech týkajících se činnosti klubu, pokud ke zveřejnění některých
skutečností nedostane souhlas či pokyn klubu; povinnost mlčenlivosti platí i po
ukončení této smlouvy v plném rozsahu;
h) dodržovat veškeré pokyny a vnitřní předpisy klubu, zejména [*];
i) podřizovat se rozhodnutím orgánů a managementu klubu;
j) v případě disciplinárního trestu z předchozích působišť (vyplývajících ze soutěží
FIFA, UEFA, FAČR či jiné národní asociace) sdělit tuto skutečnost klubu;
k) nezúčastňovat se osobně ani prostřednictvím jiných osob sázek, her a soutěží
souvisejících s výsledky utkání klubu;
l) neprovozovat bez předchozího písemného souhlasu klubu jinou sportovní činnost;
m) neprodleně informovat klub v případě onemocnění nebo úrazu a nepodstupovat,
s výjimkou naléhavých případů, žádná lékařská ošetření bez předchozího
informování klubového lékaře;
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n) podstupovat na žádost klubového lékaře pravidelné lékařské prohlídky a lékařská
ošetření;
o) dodržovat denní rozpis povinností hráče vydaný klubem.
2. Hráč se dále zavazuje chránit a pečovat o majetek klubu, který mu byl poskytnut pro výkon
jeho činnosti; hráč je odpovědný za škodu způsobenou na majetku jemu poskytnutému
podle předchozí věty.
3. Hráč je odpovědný za škodu způsobenou klubu porušením povinnosti vyplývající z ust. čl.
3 odst. 1 písm. j), a je povinen takovou škodu v plné výši nahradit; klub je oprávněn
započíst takto vzniklou pohledávku proti svému plnění vyplývajícímu z čl. VI. této
smlouvy.
4. Hráč je oprávněn vyžádat si na své náklady názor nezávislého lékařského odborníka
v případě, že má námitky proti názoru klubového lékaře; pokud jsou názory i nadále
rozdílné, dohodnou se smluvní strany na nezávislé straně - lékaři, jehož názor budou
akceptovat.
5. Hráč je oprávněn vyslovit nesouhlas s disciplinárním rozhodnutím klubu, a to za účasti
kapitána družstva, ve kterém aktuálně vykonává sportovní činnost; klub se zavazuje
takovýto nesouhlas s hráčem projednat.
IV.
Osobnostní práva hráče
1.

[Smluvní strany se dohodnou na tom, jakým způsobem budou využívána práva týkající se
využití obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů hráče.]

2.

[Doporučením a zásadou je, aby příslušný hráč mohl využívat svá práva sám (není-li to
v rozporu se sponzory/partnery klubu), přičemž klub může využívat tato práva týkající se
hráče jako součásti celého družstva.]
V.
Práva a povinnosti klubu

1. Klub se zavazuje:
a) vytvářet na své náklady příznivé podmínky pro trénink, realizaci denního režimu
hráče, jeho stravování, regeneraci a rehabilitaci;
b) zajišťovat kvalitní lékařskou a terapeutickou službu;
c) vytvářet odpovídající kulturní prostředí pro trénink a odpočinek;
d) zajišťovat stravu a ubytování v době zájezdu k utkáním, při soustředěních a
obdobných příležitostech souvisejících s činností mužstva, k nimž byl nominován;
e) poskytnout hráči sportovní potřeby k tréninkům a utkáním a zajistit jejich udržování
a obměnu;
f) poskytnout nejméně jeden den volna v kalendářním týdnu; za předpokladu, že
frekvence tréninku nebo utkání, anebo jiné vážné důvody neumožňují toto volno
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poskytnout, je klub povinen umožnit hráči vyčerpání tohoto volna kumulovaně v
nejbližším možném období /zpravidla v polovině a na konci soutěžního ročníku;
g) poskytnout placené volno v rozsahu celkem 4 týdnů za každé období 12 měsíců,
s tím, že v rámci tohoto volna bude poskytnuto souvislé volno v rozsahu 14
kalendářních dnů v kalendářním roce bez krácení měsíční odměny v souladu se
schváleným plánem sportovní přípravy; souvislé volno je možno po dohodě hráče a
klubu čerpat i po částech, den nástupu souvislého volna stanoví ve všech případech
klub;
h) zajistit dopravu na zápasy, soustředění apod.;
i) poskytnout - pouze však s předchozím výslovným souhlasem trenéra - hráči volno
bez krácení měsíční odměny k obstarání závažných soukromých záležitostí;
j) umožnit mladistvým hráčům řádné studium, a to bez krácení měsíční odměny.
k) uchovávat kompletní zdravotní dokumentaci hráče, včetně zdravotních komplikací
vzniklých při plnění povinností v národním týmu, a to prostřednictvím klubového
lékaře;
l) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s výkonem sportovní činnosti
hráče v klubu, zejména nešířit o hráči informace, které by mohly negativním
způsobem ovlivnit jeho sportovní kariéru; pro vyloučení pochybností smluvní strany
prohlašují, že zachování mlčenlivosti podle předchozí věty se nevztahuje na
sportovní výkony hráče.
2. Klub se dále zavazuje zabezpečit organizaci vstupní zdravotní prohlídky hráče u lékaře
klubu a dále zabezpečovat pravidelné lékařské prohlídky, a to nejméně jedenkrát ročně.
3. Klub je po dohodě s hráčem oprávněn uzavřít smlouvu s jiným klubem, jejímž předmětem
bude dočasný výkon sportovní činnosti hráče v tomto klubu (hostování).

VI.
Odměna a platební podmínky
1. Smluvní strany prohlašují, že Odměna hráče a její jednotlivé složky a platební podmínky
tvoří přílohu č. [*] této smlouvy.
2. Základní měsíční odměna hráče je splatná nejpozději do [*]. dne následujícího měsíce po
měsíci, za který hráči odměna náleží, a to bankovním převodem na účet hráče.
3. [Smluvní strany se dohodnou na způsobu hrazení účelně vynaložených nákladů hráče
vzniknuvších v souvislosti s výkonem jeho činnosti].
4. Hráč bere na vědomí, že v případě sestupu nebo vyloučení A-mužstva klubu ze soutěže,
které se v dané sezóně účastní, dojde k výraznému poklesu příjmů klubu. Strany se výslovně
dohodly, že klub má v těchto případech právo jednostranně ponížit základní měsíční
odměnu hráče až o [*]% a rovněž ponížit další složky odměny hráče (startovné, bonusy) až
o [*]%.
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5. V případě, že hráč je registrován k platbě daně z přidané hodnoty podle Zákona č. 235/2004
Sb. v platném znění, je povinen vystavit fakturu splňující podmínky daňového dokladu dle
uvedeného zákona, nejpozději do [*]. dne následujícího měsíce po měsíci, za který hráči
náleží tato odměna.
6. Klub a hráč podpisem této smlouvy potvrzují, že v souladu s aplikovatelnými právními
předpisy České republiky (tj. zejm. vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů,
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státním příspěvku
zaměstnanosti, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, to vše ve znění pozdějších předpisů), je
povinností hráče hradit příslušnou daň z příjmů z vyplacených odměn, zdravotní pojištění i
pojistné na sociální zabezpečení.
7. Hráč je povinen uzavřít dostupné zdravotní pojištění dle své volby na krytí zdravotních
nákladů lékařských ústavů České republiky pro případ nemoci nebo zranění hráče.
8. Klub je povinen poskytovat hráči základní i odbornou lékařskou péči vykonávanou
klubovým lékařem a hrazenou ze zdravotního pojištění hráče uzavřeného dle předchozího
bodu. Zároveň se klub zavazuje vykonávat preventivní a osvětovou činnost ve smyslu
ochrany před použitím dopingu a jiných látek ohrožujících správnou životosprávu.
9. Strany se dohodly, že základní měsíční odměna náleží hráči i v době, kdy dle lékařského
potvrzení klubového lékaře, popřípadě nezávislého odborníka uvedeného výše, není
v důsledku zranění či nemoci, k nimž došlo v příčinné souvislosti s výkonem sportovní
činnosti při plnění povinností hráče z této smlouvy, schopen vykonávat sportovní činnost a
plnit tak své povinnosti z této smlouvy (dále jako „zdravotní nezpůsobilost“). Pro vyloučení
jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že v případech, kdy ke zranění či
onemocnění hráče nedojde v příčinné souvislosti s výkonem sportovní činnosti při plnění
povinností hráče z této smlouvy, nenáleží hráči po dobu zdravotní nezpůsobilosti žádná
odměna.

VII.
Sankční ujednání
Pokud hráč porušuje některé povinnosti, kterými je vázán na základě této smlouvy, klub může
požadovat zaplacení pokut v závislosti na závažnosti přestupku, a to v souladu s disciplinárními
předpisy klubu.
VIII.
Platnost smlouvy a opce
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od [*] do [*].
2. Smluvní strany jsou oprávněny uplatnit právo opce k prodloužení účinnosti této smlouvy o
[*] let, a to doručením písemného oznámení o prodloužení této smlouvy druhé straně (dále
„právo opce“); právo opce podle předchozí věty jsou smluvní strany povinny využít
nejpozději [*] dní před koncem účinnosti této smlouvy.
Opce ve smlouvě buď
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A) není nebo
B) je oboustranná

IX.
Ukončení smlouvy
1. Platnost smlouvy končí:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se v této době smluvní strany
písemně nedohodnou na jejím prodloužení;
b) písemnou dohodou obou smluvních stran;
c) uplynutím výpovědní lhůty v délce [*] s tím, že klub i hráč mohou smlouvu
vypovědět jestliže [*] a
d) okamžitým zrušením ze strany hráče v případě, že klub porušuje povinnost
stanovenou v čl. VI. bodu 1 této smlouvy po dobu nejméně tří měsíců, ledaže klub
tuto povinnost splní v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy.
2. Smluvní strany jsou dále oprávněny smlouvu vypovědět v souladu s příslušnými
ustanoveními Předpisů FIFA o statusu a přestupech hráčů v účinném znění.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany této smlouvy se zavazují bojovat proti rasismu a jiné diskriminaci ve fotbale
a sami se zdržet jakékoliv diskriminace.
2. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součástí jsou předpisy klubu, tj. [*], případné změny
těchto předpisů jsou závazné od dne následujícího po dni, kdy byl hráč s těmito změnami
klubem prokazatelně seznámen.
3. V případě výkladového sporu mezi jazykovými verzemi této smlouvy má přednost verze v
[*] jazyce.
4. Jakýkoli spor mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklý
v souvislosti s ní bude rozhodnut na návrh kterékoli ze smluvních stran v souladu s předpisy
Fotbalové asociace ČR třemi rozhodci ustanovenými podle těchto předpisů ze Sboru
rozhodců; rozhodčí nález, jímž byl spor takto rozhodnut, může být k žádosti některé ze
smluvních stran nebo k žádosti obou přezkoumán v souladu s předpisy Fotbalové asociace
ČR Arbitrážní komisí Fotbalové asociace ČR. Tímto ustanovením není dotčena možnost
domáhat se přezkumu rozhodnutí orgánu Fotbalové asociace ČR u Rozhodčího soudu pro
sport se sídlem v Lausanne, tak jak je stanoveno v předpisech FIFA a UEFA.
5. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že budou
vzájemná práva a povinnosti uplatňovat v souladu s právními předpisy České republiky,
předpisy EU, předpisy FAČR, UEFA a FIFA.
6. Neplatnost jednoho nebo více ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé
smlouvy.
7. Jakékoliv změny smlouvy lze činit jen se souhlasem obou stran formou písemných dodatků;
smluvní strany se zavazují zaslat písemné vyhovení dodatku FAČR, a to neprodleně po jeho
podpisu.
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8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení; v případě rozporu mezi jednotlivými vyhotoveními smlouvy je rozhodující ta
verze, která je evidována sekretariátem FAČR prostřednictvím subdomény
licence.fotbal.cz.
9. Klub tímto prohlašuje, že vnitřní předpisy klubu nejsou v rozporu s „Agreement regarding
the minimum requirements for standard player contracts in the proffessional football sector
in the European union, and in the rest od the UFA territory“ ze dne 24. ledna 2011.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva plně vyhovuje minimálním požadavkům na
standardní smlouvy profesionálních hráčů fotbalu v Evropské unii a na zbývajícím území
UEFA.
11. Hráč podpisem této smlouvy dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Strany smlouvy prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, že ji
uzavírají nikoli v tísni nebo za nevýhodných podmínek pro některou z nich, a že se zavazují
ji řádně plnit. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V [*] dne [*]
-----------------------------------------[*]

-----------------------------------------[*]

------------------------------------------[*]
(registrovaný zprostředkovatel, účastní-li se transakce)
Příloha č. 1 Odměna a platební podmínky
1. Klub se zavazuje poskytovat hráči:
a) měsíční odměnu ve výši [*] s DPH;
b) startovné za utkání nejvyšší fotbalové ligy, ve kterém hráč nastoupí, a to ve výši:
vítězství doma
[*] Kč ([*] Kč/minuta)
vítězství venku
[*] Kč ([*] Kč/minuta)
remíza doma
[*] Kč ([*] Kč/minuta)
remíza venku
[*]Kč ([*] Kč/minuta)
c) mimořádnou odměnu po skončení soutěžního ročníku, splatnou do 30ti dnů po konci
sezony, ve výši [*] Kč v případě, že se klub umístí od [*] do [*] místa v nejvyšší
fotbalové soutěži za předpokladu, že hráč odehraje [*]% hrací doby všech utkání po
dobu platnosti této smlouvy.
d) bonus ve výši [*] Kč v případě, že mužstvo zvítězí v domácím poháru FAČR za
předpokladu, že hráč odehraje minimálně [*]% hrací doby všech utkání v domácím
poháru.
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2. Splatnost jednotlivých složek odměny hráče byla dohodnuta takto: [*]
PŘÍLOHA Č. 2
NÁLEŽITOSTI POLOPROFESIONÁLNÍ HRÁČSKÉ SMLOUVY
pan [*]
nar.: [*]
národnost:
bytem: [*]
č. bankovního účtu: [*]
ID FAČR: [*]
zastoupen: a) [*], zákonným zástupcem (nar.: [*], trvale bytem: [*]) a
registrovaným zprostředkovatelem (reg. číslo: [*]); nebo b)
/ hráč není zastoupen zprostředkovatelem
(dále „hráč“) na straně jedné
a
[*]
se sídlem [*]
IČO: [*]
zastoupen: [*]
ID FAČR: [*]
vedená obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze, oddíl [*], vložka [*], jejímž jménem
jedná [*],
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném [*] v [*], oddíl [*], vložka [*], jehož jménem jedná
[*]
(dále „klub“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku tuto
Poloprofesionální hráčskou smlouvu
(dále „smlouva“)
I.
Úvodní ustanovení
1. Klub je obchodní korporací založenou na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, jehož předmětem podnikání/činnosti je mj. organizační činnost
v oblasti sportu, provozování fotbalových mužstev, reklamní činnost, marketingová činnost,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného
zákonem č. 455/1991 Sb. a jeho přílohami).
2. Klub je spolkem založeným na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož
předmětem činnosti je mj. organizační činnost v oblasti sportu, provozování fotbalových
mužstev, reklamní činnost, marketingová činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho přílohami
3. Hráč je fyzickou osobou – samostatně výdělečně činnou, podle příslušných ustanovení
zákona
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č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který je členem Fotbalové
asociace České republiky, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, Praha 6, PSČ: 169 00,
zapsaná ve spolkovém rejstříku oddíl L, vložka 1066 (dále „FAČR“), a který vstupuje
s klubem do právního vztahu za účelem jeho reprezentace, a to zejména v oblasti sportu a
s tím souvisejících činností.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek hráče vykonávat činnosti poloprofesionálního hráče
fotbalu způsobem a za podmínek níže uvedených a tomu odpovídající závazek klubu zaplatit
hráči dohodnutou odměnu.
III.
Práva a povinnosti hráče
1.

Hráč se zavazuje:
a) zúčastňovat se tréninků, soustředění a utkání klubu, dle svých nejlepších schopností;
b) podřídit se stanovenému časovému a organizačnímu režimu vyplývajícímu z účasti
klubu v jednotlivých soutěžích;
c) dodržovat pokyny trenérů a členů realizačního týmu, pomáhat jim udržovat kázeň v
klubu, vystupovat na veřejnosti v duchu morálních zásad, upevňovat dobré jméno a
pověst klubu;
d) dbát o své zdraví a fyzickou kondici, dodržovat zásady denního režimu
poloprofesionálního sportovce, správné výživy a životosprávy, hygieny, regenerace
a rehabilitace, podrobovat se všem stanoveným léčebným procedurám a vyvarovat
se použití dopingu v jakékoli formě;
e) vynakládat maximální úsilí k dosažení sportovních cílů klubu, v utkáních soutěžit
čestně, znát a dodržovat pravidla a řády a dbát, aby nedocházelo ke škodám na zdraví
jak hráče, tak i jeho spoluhráčů a soupeřů;
f) v souvislosti s činností a na základě této smlouvy se zúčastňovat společenských akcí,
vystupovat na veřejnosti, a to zejména ve sdělovacích prostředcích, při tréninku a
soustředěních v oblečení, obuvi a jiných viditelných součástech oděvu způsobem
stanoveným klubem;
g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s jeho činností v klubu, jakož
i o všech skutečnostech týkajících se činnosti klubu, pokud ke zveřejnění některých
skutečností nedostane souhlas či pokyn klubu; povinnost mlčenlivosti platí i po
ukončení této smlouvy v plném rozsahu;
h) dodržovat veškeré pokyny a vnitřní předpisy klubu, zejména [*];
i) podřizovat se rozhodnutím orgánů a managementu klubu;
j) v případě disciplinárního trestu z předchozích působišť (vyplývajících ze soutěží
FIFA, UEFA, FAČR či jiné národní asociace) sdělit tuto skutečnost klubu;
k) nezúčastňovat se osobně ani prostřednictvím jiných osob sázek, her a soutěží
souvisejících s výsledky utkání klubu;
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l) neprovozovat bez předchozího písemného souhlasu klubu jinou sportovní činnost;
m) neprodleně informovat klub v případě onemocnění nebo úrazu a nepodstupovat,
s výjimkou naléhavých případů, žádná lékařská ošetření bez předchozího
informování klubového lékaře;
n) podstupovat na žádost klubového lékaře pravidelné lékařské prohlídky a lékařská
ošetření;
o) dodržovat denní rozpis povinností hráče vydaný klubem.
2.

Hráč se dále zavazuje chránit a pečovat o majetek klubu, který mu byl poskytnut pro výkon
jeho činnosti; hráč je odpovědný za škodu způsobenou na majetku jemu poskytnutému
podle předchozí věty.

3.

Hráč je odpovědný za škodu způsobenou klubu porušením povinnosti vyplývající z ust. čl.
3 odst. 1 písm. j), a je povinen takovou škodu v plné výši nahradit; klub je oprávněn
započíst takto vzniklou pohledávku proti svému plnění vyplývajícímu z čl. VI. této
smlouvy.

4.

Hráč je oprávněn vyžádat si na své náklady názor nezávislého lékařského odborníka
v případě, že má námitky proti názoru klubového lékaře; pokud jsou názory i nadále
rozdílné, dohodnou se smluvní strany na nezávislé straně - lékaři, jehož názor budou
akceptovat.

5.

Hráč je oprávněn vyslovit nesouhlas s disciplinárním rozhodnutím klubu, a to za účasti
kapitána družstva, ve kterém aktuálně vykonává sportovní činnost; klub se zavazuje
takovýto nesouhlas s hráčem projednat.

IV.
Osobnostní práva hráče
1. [Smluvní strany se dohodnou na tom, jakým způsobem budou využívána práva týkající se
využití obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů hráče.]
2. [Doporučením a zásadou je, aby příslušný hráč mohl využívat svá práva sám (není-li to
v rozporu se sponzory/partnery klubu), přičemž klub může využívat tato práva týkající se
hráče jako součásti celého družstva.]

V.
Práva a povinnosti klubu
1.

Klub se zavazuje:
a) vytvářet na své náklady příznivé podmínky pro trénink, realizaci denního režimu
hráče, jeho stravování, regeneraci a rehabilitaci;
b) zajišťovat kvalitní lékařskou a terapeutickou službu;
c) vytvářet odpovídající kulturní prostředí pro trénink a odpočinek;
d) zajišťovat stravu a ubytování v době zájezdu k utkáním, při soustředěních a
obdobných příležitostech souvisejících s činností mužstva, k nimž byl nominován;
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e) poskytnout hráči sportovní potřeby k tréninkům a utkáním a zajistit jejich udržování
a obměnu;
f) poskytnout nejméně jeden den volna v kalendářním týdnu; za předpokladu, že
frekvence tréninku nebo utkání, anebo jiné vážné důvody neumožňují toto volno
poskytnout, je klub povinen umožnit hráči vyčerpání tohoto volna kumulovaně v
nejbližším možném období /zpravidla v polovině a na konci soutěžního ročníku;
g) poskytnout placené volno v rozsahu celkem 4 týdnů za každé období 12 měsíců,
s tím, že v rámci tohoto volna bude poskytnuto souvislé volno v rozsahu 14
kalendářních dnů v kalendářním roce bez krácení měsíční odměny v souladu se
schváleným plánem sportovní přípravy; souvislé volno je možno po dohodě hráče a
klubu čerpat i po částech, den nástupu souvislého volna stanoví ve všech případech
klub;
h) zajistit dopravu na zápasy, soustředění apod.;
i) poskytnout - pouze však s předchozím výslovným souhlasem trenéra - hráči volno
bez krácení měsíční odměny k obstarání závažných soukromých záležitostí;
j) umožnit mladistvým hráčům řádné studium, a to bez krácení měsíční odměny.
k) uchovávat kompletní zdravotní dokumentaci hráče, a to prostřednictvím klubového
lékaře;
l) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s výkonem sportovní činnosti
hráče v klubu, zejména nešířit o hráči informace, které by mohly negativním
způsobem ovlivnit jeho sportovní kariéru; pro vyloučení pochybností smluvní strany
prohlašují, že zachování mlčenlivosti podle předchozí věty se nevztahuje na
sportovní výkony hráče.
2.

Klub se dále zavazuje zabezpečit organizaci vstupní zdravotní prohlídky hráče u lékaře
klubu a dále zabezpečovat pravidelné lékařské prohlídky, a to nejméně jedenkrát ročně.

3.

Klub je po dohodě s hráčem oprávněn uzavřít smlouvu s jiným klubem, jejímž předmětem
bude dočasný výkon sportovní činnosti hráče v tomto klubu (hostování).

VI.
Odměna a platební podmínky
1. Smluvní strany prohlašují, že Odměna hráče a její jednotlivé složky a platební podmínky
tvoří přílohu č. [*] této smlouvy.
2. Základní měsíční odměna hráče je splatná nejpozději do [*]. dne následujícího měsíce po
měsíci, za který hráči odměna náleží, a to bankovním převodem na účet hráče.
3. [Smluvní strany se dohodnou na způsobu hrazení účelně vynaložených nákladů hráče
vzniknuvších v souvislosti s výkonem jeho činnosti].
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4. Hráč bere na vědomí, že v případě sestupu nebo vyloučení A-mužstva klubu ze soutěže,
které se v dané sezóně účastní, dojde k výraznému poklesu příjmů klubu. Strany se výslovně
dohodly, že klub má v těchto případech právo jednostranně ponížit základní měsíční
odměnu hráče až o [*]% a rovněž ponížit další složky odměny hráče (startovné, bonusy) až
o [*]%.
5. V případě, že hráč je registrován k platbě daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004
Sb. v platném znění, je povinen vystavit fakturu splňující podmínky daňového dokladu dle
uvedeného zákona, nejpozději do [*]. dne následujícího měsíce po měsíci, za který hráči
náleží tato odměna.
6. Klub a hráč podpisem této smlouvy potvrzují, že v souladu s aplikovatelnými právními
předpisy České republiky (tj. zejm. vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů,
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státním příspěvku
zaměstnanosti, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, to vše ve znění pozdějších předpisů), je
povinností hráče hradit příslušnou daň z příjmů z vyplacených odměn, zdravotní pojištění i
pojistné na sociální zabezpečení.
7. Hráč je povinen uzavřít dostupné zdravotní pojištění dle své volby na krytí zdravotních
nákladů lékařských ústavů České republiky pro případ nemoci nebo zranění hráče.
8. Klub je povinen poskytovat hráči základní i odbornou lékařskou péči vykonávanou
klubovým lékařem a hrazenou ze zdravotního pojištění hráče uzavřeného dle předchozího
bodu. Zároveň se klub zavazuje vykonávat preventivní a osvětovou činnost ve smyslu
ochrany před použitím dopingu a jiných látek ohrožujících správnou životosprávu.
9. Strany se dohodly, že základní měsíční odměna náleží hráči i v době, kdy dle lékařského
potvrzení klubového lékaře, popřípadě nezávislého odborníka uvedeného výše, není
v důsledku zranění či nemoci, k nimž došlo v příčinné souvislosti s výkonem sportovní
činnosti při plnění povinností hráče z této smlouvy, schopen vykonávat sportovní činnost a
plnit tak své povinnosti z této smlouvy (dále jako „zdravotní nezpůsobilost“). Pro vyloučení
jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že v případech, kdy ke zranění či
onemocnění hráče nedojde v příčinné souvislosti s výkonem sportovní činnosti při plnění
povinností hráče z této smlouvy, nenáleží hráči po dobu zdravotní nezpůsobilosti žádná
odměna.

VII.
Sankční ujednání
Pokud hráč porušuje některé povinnosti, kterými je vázán na základě této smlouvy, klub může
požadovat zaplacení pokut v závislosti na závažnosti přestupku, a to v souladu s disciplinárními
předpisy klubu.
VIII.
Platnost smlouvy a opce
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1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od [*] do [*] [nejméně na dobu 1 roku,
nejvýše na dobu 5 let, u hráče mladšího 18 let nejvýše na dobu 3 let].
2. Smluvní strany jsou oprávněny uplatnit právo opce k prodloužení účinnosti této smlouvy o
[*] let, a to doručením písemného oznámení o prodloužení této smlouvy druhé straně (dále
„právo opce“); právo opce podle předchozí věty jsou smluvní strany povinny využít
nejpozději [*] dní před koncem účinnosti této smlouvy.
Opce ve smlouvě buď
A) není nebo
B) je oboustranná

IX.
Ukončení smlouvy
1. Platnost smlouvy končí:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se v této době smluvní strany
písemně nedohodnou na jejím prodloužení;
b) písemnou dohodou obou smluvních stran;
c) uplynutím výpovědní lhůty v délce [*] s tím, že klub i hráč mohou smlouvu
vypovědět jestliže [*] a
d) okamžitým zrušením ze strany hráče v případě, že klub porušuje povinnost
stanovenou v čl. VI. bodu 1 této smlouvy po dobu nejméně tří měsíců, ledaže klub
tuto povinnost splní v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy.
2. Smluvní strany jsou dále oprávněny smlouvu vypovědět v souladu s příslušnými
ustanoveními Předpisů FIFA o statusu a přestupech hráčů v účinném znění.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany této smlouvy se zavazují bojovat proti rasismu a jiné diskriminaci ve fotbale
a sami se zdržet jakékoliv diskriminace.
2. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součástí jsou předpisy klubu, tj. [*], případné změny
těchto předpisů jsou závazné od dne následujícího po dni, kdy byl hráč s těmito změnami
klubem prokazatelně seznámen.
3. V případě výkladového sporu mezi jazykovými verzemi této smlouvy má přednost verze v
[*] jazyce.
4. Jakýkoli spor mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklý
v souvislosti s ní bude rozhodnut na návrh kterékoli ze smluvních stran v souladu s předpisy
Fotbalové asociace ČR třemi rozhodci ustanovenými podle těchto předpisů ze Sboru
rozhodců; rozhodčí nález, jímž byl spor takto rozhodnut, může být k žádosti některé ze
smluvních stran nebo k žádosti obou přezkoumán v souladu s předpisy Fotbalové asociace
ČR Arbitrážní komisí Fotbalové asociace ČR. Tímto ustanovením není dotčena možnost
domáhat se přezkumu rozhodnutí orgánu Fotbalové asociace ČR u Rozhodčího soudu pro
sport se sídlem v Lausanne, tak jak je stanoveno v předpisech FIFA a UEFA.
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5. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že budou
vzájemná práva a povinnosti uplatňovat v souladu s právními předpisy České republiky,
předpisy EU, předpisy FAČR, UEFA a FIFA.
6. Neplatnost jednoho nebo více ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé
smlouvy.
7. Jakékoliv změny smlouvy lze činit jen se souhlasem obou stran formou písemných dodatků;
smluvní strany se zavazují zaslat písemné vyhovení dodatku FAČR, a to neprodleně po jeho
podpisu.
8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení; v případě rozporu mezi jednotlivými vyhotoveními smlouvy je rozhodující ta
verze, která je evidována sekretariátem FAČR prostřednictvím subdomény
licence.fotbal.cz.
9. Hráč podpisem této smlouvy dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Strany smlouvy prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, že ji
uzavírají nikoli v tísni nebo za nevýhodných podmínek pro některou z nich, a že se zavazují
ji řádně plnit. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V [*] dne [*]
-----------------------------------------[*]

-----------------------------------------[*]

-----------------------------------------[*]
(registrovaný zprostředkovatel, účastní-li se transakce)

Příloha č. 1 Odměna a platební podmínky
1. Klub se zavazuje poskytovat hráči:
a) měsíční odměnu ve výši [*(nejméně však 1000,- Kč měsíčně)] s DPH;
b) startovné za utkání nejvyšší fotbalové ligy, ve kterém hráč nastoupí, a to ve výši:
vítězství doma
[*] Kč ([*] Kč/minuta)
vítězství venku
[*] Kč ([*] Kč/minuta)
remíza doma
[*] Kč ([*] Kč/minuta)
remíza venku
[*]Kč ([*] Kč/minuta)
c) mimořádnou odměnu po skončení soutěžního ročníku, splatnou do 30ti dnů po konci
sezony, ve výši [*] Kč v případě, že se klub umístí od [*] do [*] místa v nejvyšší
fotbalové soutěži za předpokladu, že hráč odehraje [*]% hrací doby všech utkání po
dobu platnosti této smlouvy.
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d) bonus ve výši [*] Kč v případě, že mužstvo zvítězí v domácím poháru FAČR za
předpokladu, že hráč odehraje minimálně [*]% hrací doby všech utkání v domácím
poháru.
2. Splatnost jednotlivých složek odměny hráče byla dohodnuta takto: [*]
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PŘÍLOHA Č. 3 - ORIENTAČNÍ SCHÉMA
PRO STANOVENÍ VÝŠE ODSTUPNÉHO PŘI PŘESTUPU PROFESIONÁLNÍCH
HRÁČŮ

Následující schéma pro stanovení výše odstupného při přestupu profesionálních hráčů, je
založeno na třech rozhodujících aspektech:
A. Základní částka podle věku hráče a příslušnosti soutěže;
B. Koeficient za odehraná utkání v SYNOT lize, resp. Fotbalové národní lize
C. Procenta za počet odehraných utkání v reprezentačních akcích ČR „A“ a „U21“.

A.
Věk hráče
SL
FNL

16 - 18
400
300

19 - 22
600
450

23 – 25
800
600

26 - 28
700
500

29 – 32
500
350

32 – více
300
200
(v tis. Kč)

Uvedené částky pro příslušnou soutěž jsou shodné jak pro přestup do soutěže, tak pro přestup
z ní.
B.

SL
FNL

Počet startů
Koeficient
Počet startů
Koeficient

0 - 10
1
0 - 25
1

11 - 50
1,25
26 - 50
1,1

51 - 100
1,5
51 - 100
1,25

101 - více
1,75
101 - více
1,4

U SL a FNL budou základní částky násobeny koeficienty dle počtu startů v SL, resp. FNL.
C.

„A“
„21“

Počet startů
Zvýšení o
Počet startů
Zvýšení o

1-5
40%
1-5
25%

6 - 15
60%
6 - 15
40%

Starty v reprezentačních mužstvech dospělých
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16 - více
100%
16 - více
60%

Základní částka bude násobena koeficientem za start v SL, event. FNL pouze v případě, že hráč
startoval v SL a FNL minimálně 1 rok před realizováním přestupu. Za start v reprezentaci se
považuje ten, který byl realizován nejméně 2 roky před uskutečněním přestupu, přičemž při
absenci v reprezentaci trvající více než 1 rok se uvedená procenta snižují na polovinu.

Několik příkladů výpočtu odstupného při použití pouze zmíněných kritérií:

A.

přestup hráče z FNL do SL
věk hráče:
počet startů ve FNL:
počet repre startů:

23 let
25
0

výpočet:
věk hráče:
koeficient za starty ve FNL:
%za repre starty:

800.000,-- Kč
0
0
odstupné ve výši Kč 800.000,--

věk hráče:
počet startů ve FNL:
počet repre startů:

26 let
150
0

výpočet:
věk hráče:
koeficient za starty ve FNL:
%za repre starty:

700.000,-- Kč
1,4
0
odstupné ve výši Kč 980.000,--

B.

přestup hráče ze SL do FNL
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věk hráče:
počet startů v SL:
počet repre startů:

23 let
25
0

výpočet:
věk hráče:
koeficient za starty v SL:
%za repre starty:

800.000,-- Kč
1,25
0
odstupné ve výši Kč 1.000.000,--

věk hráče:
počet startů v SL:
počet repre startů:

32 let
160
0

výpočet:
věk hráče:
koeficient za starty v SL:
%za repre starty:

300.000,-- Kč
1,75
0
odstupné ve výši Kč 525.000,--

C.

přestup hráče ze SL do SL

věk hráče:
počet startů v SL:
počet repre startů:

26 let
150
5

výpočet:
věk hráče:
koeficient za starty v SL:
%za repre starty:

700.000,-- Kč
1,75
40%
odstupné ve výši Kč 1.715.000,--

věk hráče:
počet startů v SL:

24 let
105
38

počet repre startů:

16

výpočet:
věk hráče:
koeficient za starty v SL:
%za repre starty:

800.000,-- Kč
1,75
100%
odstupné ve výši Kč 2.800.000,--

věk hráče:
počet startů v SL:
počet repre startů:

18 let
5
0

výpočet:
věk hráče:
koeficient za starty v SL:
%za repre starty:

400.000,-- Kč
0
0
odstupné ve výši Kč 400.000,--
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