Èlánek 7

Spoleèná a závìreèná ustanovení
1. a) První registraci hráèe je mono provést kdykoli v prùbìhu roku.
b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády,
pøípadnì i jinými pøedpisy ÈMFS.
c) Zruení a obnovu registrace nelze provést v období od 7. dubna do 30. èervna a od
7. øíjna do 31. prosince bìného roku. ádosti o zruení a obnovu registrace podané
v této dobì vyøídí registraèní úsek ke dni 1. ledna, resp. 1. èervence.
2. Dojde-li ke sporu mezi kluby o oprávnìnost registrace hráèe za nìkterý klub nebo poádáli o zjitìní oprávnìnosti registrace hráèe za klub øídící orgán ÈMFS nebo sám hráè, rozhoduje v této vìci v první instanci registraèní úsek ÈMFS. Podnìt ke zjitìní oprávnìnosti
registrace mùe registraèní úsek pøijmout nejpozdìji do jednoho roku ode dne sporné registrace hráèe. Proti rozhodnutí registraèního úseku ÈMFS se hráè a kluby, mezi nimi vznikl
spor o registraci hráèe mohou odvolat k ORK ÈMFS do 15 dnù od doruèení písemného
rozhodnutí registraèního úseku ÈMFS s výjimkou klubù profesionálních soutìí, u nich
èiní lhùta k podání odvolání 3 pracovní dny. Odvolací poplatek èiní 100 Kè. Odvolání
nemá odkladný úèinek.
3. Odvolání musí splòovat následující náleitosti:
a) název a adresa klubu nebo jméno a adresa jednotlivce, kteøí odvolání podávají (pøípadnì
telefonní kontakt),
b) oznaèení rozhodnutí registraèního úseku, dùvod odvolání a krátký popis sporné vìci,
c) oznaèení dùkazù (svìdkù, listin apod.),
d) razítko a dva podpisy oprávnìných zástupcù klubu nebo podpis, pokud podává odvolání jednotlivec,
e) podací lístek od doporuèeného dopisu, jím bylo odvolání zasláno v kopii té ostatním
stranám sporu (hráè, druhý klub),
f) doklad o úhradì poplatku z odvolání, který se poukazuje ORK ÈMFS pøíslunou potovní poukázkou, její jeden díl, pøípadnì jeho fotokopii je nutno pøiloit k odvolání.
4. Tento registraèní øád byl schválen výkonným výborem ÈMFS dne 25. kvìtna 1993. Jeho
zmìny a doplòky jsou uvedeny v jeho jednotlivých vydáních zveøejnìných v souborech
pøestupù ÈMFS pro soutìní roèníky 19931994 a 20042005. Toto úplné znìní nabývá
úèinnosti dnem 1. èervence 2005.
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PØESTUPNÍ ØÁD
PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY
I  Základní ustanovení
Èlánek 1
1. Tento pøestupní øád stanoví podmínky, za nich se uskuteèòují zmìny klubové pøíslunosti
amatérských a neamatérských fotbalistù (dále jen hráè). Jedná se o fotbalisty, kteøí
s mateøským klubem buï mají uzavøenou evidovanou neamatérskou smlouvu, nebo jejich
vztah ke klubu není upraven evidovanou neamatérskou smlouvou.
2. Podle tohoto pøestupního øádu pøestupují rovnì fotbalisté, jim skonèila platnost profesionální smlouvy nebo její evidence byla zruena a s novým klubem nemají v dobì podání
ádosti o pøestup uzavøenou profesionální smlouvu.
Èlánek 2
Úèastníky pøestupního øízení jsou:
 hráè
 klub, v nìm je hráè registrován (dále jen mateøský klub)
 klub, do nìho hráè hlásí pøestup (dále jen nový klub).
Èlánek 3
O zmìnách klubové pøíslunosti rozhoduje registraèní úsek ÈMFS.
Èlánek 4
1. ádosti o pøestupy se podávají dennì od 1. èervence do 6. dubna, pokud není dále stanoveno jinak. ádosti o hostování a ukonèení hostování se podávají dennì od 1. èervence do 6.
øíjna a od 1. ledna do 6. dubna. Spadá-li den ukonèení hostování do období od 7. øíjna do
31. prosince a od 7. dubna do 30. èervna, mùe hráè podat ádost registraènímu úseku
nejdøíve 1. ledna, resp. 1. èervence. V tìchto obdobích není mono hostování ani pøedèasnì
ukonèit. Je vak mono formálnì vyøídit ukonèení hostování, které skonèilo døíve (èl. 4
odst. 2 RØ). Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje rovnì na hráèe zahranièních fotbalových klubù, kteøí pøestupují nebo chtìjí hostovat do klubù v ÈR. Ustanovení tohoto odstavce se vak nevztahuje na hráèe vìkových kategorií mladí a starí pøípravky (èl. 68 odst. 2
soutìního øádu), kteøí mohou hostovat a pøestupovat bez èasového omezení.
2. ádost o pøestup nemùe hráè podat døíve ne uplyne od schválení jeho pøedelého pøestupu doba 6 mìsícù (registraèní doba).
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II  Náleitosti ádosti o pøestup

III  Rozhodování o pøestupu

Èlánek 5

Èlánek 6

1. Hráè, který ádá o pøestup, je povinen øádnì vyplnit originál tiskopisu Ohláení pøestupu. Tiskopis vyplní psacím strojem nebo hùlkovým písmem. V kolonce podpis funkcionáøe mateøského a nového klubu se èitelnì uvedou funkce a jména podpisujících se funkcionáøù. Hráè vyplnìný tiskopis vlastnoruènì podepíe s uvedením data podpisu. Datum
podpisu nesmí být v den podání ádosti o pøestup starí 6 mìsícù.
2. K vyplnìnému tiskopisu pøiloí hráè následující doklady:
a) fotografii velikosti 3,5 × 4,5 cm (pasová) odpovídající jeho podobì a vìku,
b) hráè mladí 15 let souhlasné stanovisko jeho zákonného zástupce,
c) potvrzení koly nebo uèilitì, e je jejich ákem, ádá-li o hostování v klubu, který má
místo v sídle koly nebo uèilitì (èl. 8 odst. 2 písm. a)),
d) originál podacího lístku od oznámení svého úmyslu pøestoupit zaslaného mateøskému
klubu, které provede buï zasláním stejnopisu pøestupního lístku nebo jinou písemnou
formou, pokud se mateøský klub nevyjádøí pøímo na pøestupním lístku. Podací lístek
o zaslání stejnopisu pøestupního lístku nebo jiného písemného sdìlení je hráè povinen
pøiloit i v pøípadì, e jde o opakovanou ádost o pøestup podle èl. 6 odst. 2 písm. b)
a c), o hostování dle èl. 8 odst. 2 písm. a) a b), nebo o technické hostování podle èl. 9.
e) Vekeré ádosti o pøestupy, hostování a pøedèasná ukonèení hostování se v pøípadì
doruèení potou vyøizují bezúplatnì. Za vechny zde uvedené formy ádostí vyøizované
po osobním doruèení obratem na poèkání se hradí následující poplatky za kadý provedený úkon:
§ do klubu I. ligy
 2.500 Kè,
§ do klubu II. ligy
 1.500 Kè,
§ do klubu ÈFL a MSFL

900 Kè,
§ klubu divize

450 Kè,
§ do klubù ostatních soutìí a soutìí en 
300 Kè,
§ dorostenci, áci a hráèi pøípravky

150 Kè,
f) Poplatky v pøípadì osobního vyøízení se hradí pøímo v pokladnách ÈMFS v Praze
a Olomouci nebo bezhotovostním stykem, pøi nìm jako dùkaz o úhradì poplatku se
uznává potvrzení ekonomického oddìlení ÈMFS o dolé platbì od klubu, na úèet ÈMFS.
g) Ustanoveními uvedenými pod písm. e) a f) nejsou dotèeny limity poètu osobnì doruèených ádostí uvedené v provozním øádu úseku registrace ÈMFS.
3. V pøípadì, e mateøský klub souhlasí s pøestupem hráèe èi s jeho hostováním, je povinen
vydat hráèi jeho registraèní prùkaz, který hráè pøedloí matrièní komisi spolu s ostatními
doklady (odst. 2). V pøípadì znièení nebo ztráty registraèního prùkazu vydá o tom mateøský klub hráèi potvrzení.
4. Vyplnìný tiskopis vèetnì dalích náleitostí (odst. 2 a 3) zale hráè doporuèenou potou
nebo doruèí registraènímu úseku. Osobní doruèení je moné jen v pøípadì, e mateøský
klub s pøestupem souhlasí.
5. Kluby mohou zaslat registraènímu úseku jména a podpisy funkcionáøù, kteøí jsou oprávnìni podepisovat za klub doklady v pøestupním øízení. Pokud nemá orgán èinný v pøestupním
øízení takové vyjádøení klubu k dispozici, povauje za oprávnìné ty funkcionáøe, jejich
funkce, jména a podpisy jsou uvedeny na dokladech (pøestupní lístky, vyjádøení k pøestupu, odvolání).
6. Podanou ádost o pøestup, hostování nebo pøedèasné ukonèení hostování nemùe hráè vzít
zpìt.

1. Registraèní úsek ádost o pøestup neprojedná:
a) byla-li podána mimo stanovené pøestupní období nebo v registraèní dobì (èl. 4), anebo
je podání v rozporu s ustanovením èl. 1 odst. 3 Registraèního øádu ÈMFS.
b) byla-li podána z jiného ne z mateøského klubu,
c) nemá-li nìkterou z náleitostí èl. 5 a èl. 6 odst. 2 písm. b), c) a d) a èl. 9,
d) nemá-li hráè ukonèené hostování, s výjimkou pøípadù uvedených v èl. 8 odst. 2 písm. b)
a èl. 9 odst. 8 a 9,
e) jde-li o pøestup hráèe mladího 18 let podle èl. 2 odst. 3 smìrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv,
f) smìøuje-li do klubu, vùèi nìmu byl vysloven zákaz pøestupù,
g) v dalích pøípadech, kde to tento øád výslovnì stanoví.
2. Registraèní úsek ádost o pøestup schválí:
a) souhlasí-li s pøestupem mateøský klub
b) pøes nesouhlas mateøského klubu, jedná-li se o opakovanou ádost o pøestup do tého
klubu za následujících podmínek:
Byla-li základní ádost, která byla zamítnuta pro nesouhlas mateøského klubu podána
v dobì od 1. 7. do 6. 4. v jednom soutìním roèníku, mùe na ní navazovat opakovaná
ádost o pøestup do tého klubu v termínu 1.10. 7. v následujícím soutìním roèníku.
Tato ádost bude schválena, jestlie v prùbìhu èekací doby (doba ode dne zamítnutí
ádosti o pøestup do podání opakované ádosti o pøestup) nebyla hráèi schválena èi
zamítnuta jiná ádost o pøestup nebo hostování a dola-li nebo byla-li opakovaná ádost
o pøestup zaslána registraènímu úseku v dobì od 1. do 10. 7. Opakovaná ádost o pøestup musí obsahovat náleitosti uvedené v èl. 5 odst. 2 písm. a)e). K poadovaným
náleitostem musí být pøiloen rovnì doklad o úhradì odstupného novým klubem mateøskému klubu. Nebudou-li dodreny výe uvedené lhùty, pøestup se neuskuteèní.
c) jde-li o hráèe, který mìl uzavøenou profesionální smlouvu, která skonèila (reamaterizace),
nejdøíve za 1 mìsíc a nejpozdìji do 30 mìsícù ode dne, kdy naposledy nastoupil jako
profesionál za drustvo I. nebo II. ligy. Doba 1 mìsíc není èekací dobou ve smyslu odst.
2 písm. b) a hráè po jejím uplynutí mùe pøestoupit kdykoli i proti námitkám mateøského
klubu. Registraèní úsek pøestup schválí po pøedloení dokladu o úhradì odstupného podle
è. 12 nejpozdìji do 10 dnù od doruèení výzvy registraèního úseku novému klubu k pøedloení takového dokladu. Nebude-li dodrena tato lhùta, pøestup se neuskuteèní. To se
vak netýká hráèù, jejich profesionální smlouva byla vyøazena z evidence profesionálních smluv a zaøazena do evidence neamatérských smluv v dùsledku sestupu drustva z
licenèní soutìe nebo v dùsledku neudìlení èi odnìtí licence klubu. Tito hráèi mohou
pøestoupit jako neprofesionální fotbalisté se souhlasem mateøského klubu ihned nebo bez
jeho souhlasu po uplynutí pøísluné èekací doby (odst. 2 písm. b).
d) jde-li o hráèe vìkové kategorie mladí pøípravky se souhlasem zákonného zástupce i
proti námitkám mateøského klubu bez èekací doby, poèetního omezení a práva mateøského klubu na odstupné nebo jde-li o hráèe vìkové kategorie starí pøípravky se souhlasem zákonného zástupce i proti námitkám mateøského klubu, bez èekací doby a poèetního omezení za odstupné, které èiní 2.000 Kè. Nový klub je povinen s mateøským
klubem o pøestupu hráèe jednat nebo alespoò písemnì mateøský klub informovat o svém
zájmu o pøestup hráèe. Pokud se mateøský klub nevyjádøí pøímo na pøestupním lístku, je
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nový klub povinen pøiloit k ádosti o pøestup originál podacího lístku od oznámení
úmyslu hráèe pøestoupit, zaslaného mateøskému klubu, které provede buï zasláním stejnopisu pøestupního lístku nebo jinou písemnou formou (èl. 5 odst. 2 písm. e)) a v pøípadì pøestupu hráèe starí pøípravky jetì doklad o úhradì odstupného.
e) jde-li o hráèe mladího 18ti let, který se pøestìhoval s rodièi a vzdálenost jeho nového
bydlitì mu neumoòuje zúèastòovat se pøípravy a utkání v mateøském klubu. Registraèní úsek ádost o pøestup schválí i proti námitkám mateøského klubu po splnìní podmínek èl. 5 a pøedloí-li nový klub doklad o úhradì odstupného podle èl. 12. Tím není
dotèeno ustanovení písm. d)
3. Pokud byl hráè reamaterizován (odst. 2 písm. c)), pøestoupil proti námitkám mateøského
klubu a neuzavøel s novým klubem v prùbìhu 30 mìsícù od realizace pøestupu profesionální smlouvu (pøi pøestupu do licenèního klubu), mùe nastoupit pouze za amatérská drustva do úrovnì ÈFL a MSFL. Toto ustanovení platí i v pøípadì, e nelicenèní klub, kde hráè
pùsobí, získá v prùbìhu 30 mìsícù od jeho pøestupu licenci.
4. Hráè, který nemìl dosud uzavøenu profesionální smlouvu a neuzavøe takovou smlouvu
v licenèním klubu, v nìm je registrován, mùe jako amatér pøestoupit pøes nesouhlas klubu (viz písm. b) pouze do nelicenèního klubu. Pøestup takového hráèe do licenèního klubu
jako amatéra je moný pouze se souhlasem klubu.
5. Registraèní úsek ádost o pøestup zamítne nejsou-li splnìny podmínky pro její schválení
(odst. 24).

z tohoto dùvodu nemùe za mateøský klub hrát a ádá o povolení hostování v klubu,
který má sídlo v místì hráèem navtìvované koly
b) jde-li o hráèe, který proto, e jeho mateøský klub nemá ákovské nebo dorostenecké
drustvo, nemùe za mateøský klub hrát ve své vìkové kategorii (èl. 68 odst. 2 SØ).
Hráè mùe v prùbìhu hostování podat ádost o pøestup do klubu, v nìm z tohoto dùvodu hostuje, se souhlasem mateøského klubu nebo podat základní i opakovanou ádost
o pøestup i proti námitkám mateøského klubu.
3. Hostování áka a dorostence lze pøedèasnì ukonèit písemnou dohodou obou klubù a hráèe.
Hostování hráèe pøípravky se ukonèí, pokud o to poádá jeho zákonný zástupce. Vdy se
hostování ukonèí, pokud odpadne dùvod, pro nìj bylo hostování schváleno (odst. 2).
Èlánek 9

Technické hostování ákù a dorostencù

1. Hostování hráèù pøípravky, ákù a dorostencù se povoluje za podmínek uvedených v èl. 7
s tím, e doba hostování nesmí pøesáhnout dobu ukonèení soutìe, v ní hráè mùe jetì
nastupovat za pøípravku, ákovské, resp. dorostenecké drustvo.
2. Pøes nesouhlas mateøského klubu schválí registraèní úsek hostování:
a) jde-li o hráèe, který pøeel na kolu (vyjma vysoké koly) mimo místo svého bydlitì,

1. Technické hostování ákù a dorostencù je mono zøídit jen bez souhlasu mateøského klubu
na dobu stanovenou novým klubem.
2. Nejkratí moná doba technického hostování èiní 1 mìsíc. Hostování je mono povolit
nejdéle do dne ukonèení toho soutìního roèníku, v nìm hráè mùe jetì hrát za ákovské,
resp. dorostenecké drustvo.
3. Nový klub je povinen s mateøským klubem o technickém hostování hráèe jednat nebo alespoò mateøský klub písemnì informovat o svém zájmu o technické hostování. Pokud se
mateøský klub nevyjádøí pøímo na pøestupním lístku, je hráè èi nový klub povinen pøiloit
k ádosti o technické hostování stejnopis sdìlení a podací lístek o zaslání originálu sdìlení
o technickém hostování mateøskému klubu obdobnì jako v pøípadì èl. 5 odst. 2 písm. e).
4. Za kadý zapoèatý kalendáøní rok technického hostování uhradí nový klub mateøskému
klubu za áka 1.500 Kè a za dorostence 3.000 Kè pøedem. Pøedloení dokladu o zaplacení
odstupného je podmínkou pro schválení technického hostování.
5. Z jednoho klubu je mono schválit dvì technická hostování ákù a dvì technická hostování
dorostencù v jednom soutìním roèníku. To vak neplatí v pøípadì, e technické hostování
je v tém soutìním roèníku z jakýchkoli dùvodù ukonèeno.
6. Technické hostování mohou vyuít kluby v celém systému ákovských a dorosteneckých
soutìí pokud mají své ákovské, resp. dorostenecké A drustvo ve vyí tøídì soutìe ne
klub, z nìho se má technické hostování povolit. Tuto skuteènost musí hráè vyznaèit na
pøední stranì pøestupního lístku.
7. Nový klub mùe po 1 mìsíci technické hostování pøedèasnì ukonèit bez souhlasu hráèe
a mateøského klubu kdykoliv s výjimkou období, kdy hostování ukonèit nelze (èl. 4 odst.
1). Hráè se navrátí do mateøského klubu. Úhrada za nevyèerpanou dobu technického hostování se novému klubu nevrací.
8. Technické hostování je mono pøedèasnì ukonèit po 6 mìsících hostování v pøípadì, e
hráè podá ádost o nové technické hostování v dalím klubu vyí soutìe (odst. 6). To je
moné jen v termínech, které nekolidují s èl. 4 odst. 1. V takovém pøípadì musí hráè èi dalí
klub uèinit úkony uvedené v odst.3 jak vùèi mateøskému klubu, tak vùèi klubu, v nìm hráè
dosud hostoval. Úhrada za nové hostování se rozdìlí tak, e polovinu èástky obdrí mateøský klub a polovinu èástky klub, v nìm hráè dosud hostoval. Hráè zùstává registrován
stále ve svém mateøském klubu, i kdyby do konce jeho ákovského èi dorosteneckého
pùsobení dolo k dalím technickým hostováním.
9. Hráè mùe v prùbìhu technického hostování pøestoupit do klubu, v nìm hostuje, se souhlasem mateøského klubu nebo na opakovaný pøestup za odstupné stanovené v èlánku 12.
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IV  Rozhodování o hostování
Èlánek 7
1. Na základì dohody mezi kluby lze hráèe s jeho souhlasem uvolnit na hostování v jiném
klubu, a to výhradnì na dobu urèitou, která nesmí být kratí ne 1 mìsíc. Hostování je
mono se souhlasem mateøského klubu, klubu v nìm hráè hostuje a hráèe prodlouit na
základì podání nové ádosti. Hostování lze ukonèit dohodou vech partnerù pøed uplynutím sjednané doby, ne vak døíve ne za 1 mìsíc ode dne rozhodnutí registraèního úseku
o schválení hostování.
2. Hostování dospìlého hráèe a dorostence je mono ukonèit pøedèasnì i proti námitkám
mateøského klubu, uzavøel-li s klubem, kde hostuje, profesionální smlouvu. To se vak
netýká dorostence, jeho mateøským klubem je licenèní klub.
3. Pro postup pøi ohlaování ádosti o hostování a jeho ukonèování platí pøimìøenì èlánky 3,
4, 5 a 6 odst. 1.
4. V dobì hostování nelze zruit registraci za mateøský klub (èl. 5 odst. 1 registraèního øádu).
To se týká rovnì hostování zøízeného podle èl. 8.
Èlánek 8

V  Oznamování rozhodnutí

VII  Odstupné

Èlánek 10

Èlánek 12

1. Registraèní úsek projedná ádost o pøestup èi hostování, resp. ukonèení hostování v nejkratí moné dobì, nejdéle vak do 15 dnù od jejího obdrení.
2. Jestlie registraèní úsek rozhodl na základì souhlasu mateøského klubu, pak své rozhodnutí
úèastníkùm pøestupního øízení neoznamuje.
3. Jestlie registraèní úsek rozhodl o pøestupu nebo hostování pøes nesouhlas mateøského klubu, oznámí rozhodnutí mateøskému klubu.
4. Jestlie registraèní úsek ádost o pøestup èi hostování zamítl (èl. 6 odst. 5), sdìlí své rozhodnutí vem úèastníkùm pøestupního øízení (èl. 2).
5. Neprojednal-li registraèní úsek ádost o pøestup èi hostování (èl. 6 odst. 1), sdìlí to odesílateli ádosti a zale mu zpìt ádost vèetnì vech náleitostí.

1. Za pøestup nebo hostování uhradí nový klub mateøskému klubu odstupné podle vzájemné
dohody.
2. a) V pøípadì opakovaného pøestupu se klubùm v jednotlivých soutìích pøiøazují pøestupní èástky následovnì:
I. liga
300.000 Kè,
II. liga
225.000 Kè,
ÈFL a MSFL
135.000 Kè,
Divize
60.000 Kè,
Krajský pøebor
30.000 Kè,
I. A tøída
23.000 Kè,
I. B tøída
15.000 Kè,
II. tøída
10.000 Kè,
III. tøída
8.000 Kè,
IV. tøída
5.000 Kè.
b) Pøestupní èástky pøiøazené v písm. a) mateøskému a novému klubu se seètou a dìlí dvìma. Tak se vypoète výsledná èástka odstupného, kterou nový klub uhradí mateøskému
klubu. To vak neplatí pøi pøestupu hráèù starích 28 let z vyí do nií soutìe. Za
pøestup takového hráèe se uhradí èástka pøiøazená novému klubu podle jeho úèasti
v tøídì soutìe.
c) Pøestoupí-li hráè do I. nebo II. ligy, uhradí nový klub odstupné vypoètené podle písm.
b) pro soutì, v ní hraje jeho amatérské drustvo (zpravidla B mustvo), pokud nový
klub prohlásí, e hráè pøestupuje za úèelem pùsobení v tomto drustvu. Jestlie vak
hráè nastoupí by i v jednom soutìním utkání za drustvo I. nebo II. ligy, doplatí ligový
klub odstupné do výe vypoètené pro soutì I. nebo II. ligy.
d) V pøípadì, e podává ádost o opakovaný pøestup hráè kategorie dospìlých klubu, který
nemá drustvo muù, pøiøadí se pro výpoèet výe odstupného k èástce odstupného pøiøazené novému klubu podle písm. a) èástka pøiøazená drustvu dorostu mateøského klubu
podle odst. 4) písm. b) a vydìlí se dvìma.
e) Výi èástek uvedených v odst. 2 písm. a) mùe výkonný výbor ÈMFS vdy pøed 1.
èervencem kadého roku pro nový soutìní roèník zmìnit.
f) Rozhodujícím èinitelem pro pøiøazení èástek klubu podle písm. a) je soutì, v ní startuje A drustvo klubu. Pro výpoèet výe odstupného je rozhodující zaøazení A drustev do
soutìí v dobì, kdy dojde k realizaci opakovaného pøestupu. Tato zásada platí i pro
opakované pøestupy podle odst. 3 a 4.
3. V soutìích en se stanoví odstupné za opakovaný pøestup takto:
reprezentantka ÈR A a 18
25.000 Kè
do I. ligy en
20.000 Kè
do II. ligy en
15.000 Kè
4. Za opakované pøestupy ákù a dorostencù se stanoví výe odstupného podle tøídy soutìe,
v ní hraje A ákovské èi A dorostenecké drustvo nového klubu takto:
a) soutìe ákù
okresní soutìe
2.000 Kè
okresní pøebory
3.000 Kè
krajské soutìe
6.000 Kè

VI  Odvolání proti rozhodnutí registraèního úseku
Èlánek 11
1. Úèastníci pøestupního øízení (èl. 2) se mohou proti rozhodnutí registraèního úseku odvolat
písemnì doporuèenou potou do 15 dnù od doruèení rozhodnutí k ORK ÈMFS s výjimkou
klubù profesionálních soutìí, u nich èiní lhùta k podání odvolání 3 pracovní dny.
2. K odvolání je tøeba pøiloit doklad o zaplacení poplatku z odvolání, který èiní u dospìlých
hráèù:
 I. a II. ligy, Èeské a Moravskoslezské fotbalové ligy 1.000 Kè
 klubù ostatních soutìí 500 Kè
 dorostencù I. ligy 500 Kè
 dorostencù ostatních soutìí 300 Kè
 eny 300 Kè
 hráèi pøípravky a áci jsou od odvolacího poplatku osvobozeni.
3. Odvolání musí splòovat následující náleitosti:
a) název a adresa klubu nebo jméno a adresa jednotlivce, kteøí odvolání podávají, pøípadnì
jejich telefonní kontakt,
b) oznaèení rozhodnutí registraèního úseku, dùvod odvolání a krátký popis sporné vìci,
c) oznaèení dùkazù ( svìdkù, listin apod. ) jich má být v odvolacím øízení vyuito,
d) razítko a dva podpisy oprávnìných zástupcù klubu nebo podpis, pokud odvolání podává jednotlivec,
e) podací lístek od doporuèeného dopisu, jím bylo odvolání zasláno té ostatním úèastníkùm pøestupního øízení (èl. 2),
f) doklad o úhradì poplatku z odvolání, který se poukazuje ORK ÈMFS pøíslunou potovní poukázkou, její jeden díl, pøípadnì fotokopii je nutno pøiloit k odvolání.
4. Odvolání nemá odkladný úèinek.

92

93

krajské pøebory
8.000 Kè
divize
14.000 Kè
1. èeská a moravskoslezská liga
20.000 Kè
b) soutìe dorostu
okresní soutìe
4.000 Kè
okresní pøebory
6.000 Kè
krajské soutìe
10.000 Kè
krajské pøebory
15.000 Kè
èeská a moravskoslezská divize
22.000 Kè
èeská a moravskoslezská liga
35.000 Kè
I. liga
65.000 Kè
Skuteènost o jaké tøídy ákovských èi dorosteneckých soutìí se jedná, je hráè nebo
nový klub povinen vyznaèit na pøestupním lístku. Jedná-li se o opakovaný pøestup áka
nebo dorostence do klubu, který nemá ákovské resp. dorostenecké drustvo, výe odstupného se stanoví podle tøídy soutìe, v ní hraje dorostenecké drustvo resp. drustvo dospìlých (odst. 4 písm. b) a odst. 2 písm. a)) nového klubu.
5. Jestlie amatér, který do licenèního klubu pøestoupil na opakovaný pøestup z nelicenèního
klubu, uzavøe s licenèním klubem do 3 let od pøestupu profesionální smlouvu, doplatí tento
klub klubu, kde byl hráè naposled registrován jako amatér, rozdíl mezi vyplacenou výí
odstupného a èástkou 450.000 Kè v pøípadì uzavøení profesionální smlouvy v klubu I. ligy
a èástkou 350.000 Kè v pøípadì uzavøení profesionální smlouvy v klubu II. ligy, pokud se
kluby nedohodnou jinak.
6. Jestlie hráè pøestoupí proti námitkám podle èl. 6 odst. 2 písm. b) a c) do klubu nií
soutìe, nemùe mu být po dobu 12 mìsícù povoleno hostování. Pokud do tøí let pøestoupí
znovu do klubu vyí soutìe, doplatí klub vyí soutìe pùvodnímu mateøskému klubu
rozdíl mezi odstupným vyplaceným pùvodnímu mateøskému klubu novým klubem a èástkou stanovenou pro opakovaný pøestup (èl. 12 odst. 1) do soutìe, v ní startuje nový klub
vyí soutìe. Registraèní úsek ádost o pøestup schválí po pøedloení dokladu o úhradì
odstupného nejpozdìji do 10 dnù od doruèení výzvy registraèního úseku novému klubu
k pøedloení takového dokladu.

4. Pokud hráè, který byl jako amatér registrován v licenèním klubu a pøestoupil proti námitkám tohoto klubu do klubu nelicenèního podle èl. 6 odst. 4), pøestoupí bìhem 30 mìsícù
znovu do licenèního klubu, má licenèní klub, v nìm byl naposled registrován jako amatér,
právo na doplatek odstupného, a to:
a) ve výi rozdílu mezi èástkou odstupného stanovenou pro soutì, z které pøestupuje
a èástkou stanovenou pro soutì, do ní pøestupuje (èl. 12 odst. 2) v pøípadì, neuzavøeli profesionální smlouvu,
b) ve výi rozdílu mezi èástkou odstupného stanovenou pro soutì, z které pøestupuje
a èástkou ve výi 450.000 Kè, jde-li o pøestup do klubu I. ligy a 350.000 Kè, jde-li
o pøestup do klubu II. ligy v pøípadì, e uzavøe profesionální smlouvu.
5. Jestlie hráè zruí registraci a do 30 mìsícù od zruení registrace ji obnoví, a u jako
profesionál èi amatér, má klub, za nìj byl naposled registrován, právo na odstupné. Pokud
jde o profesionála, ve výi stanovené smírèí komisí a v pøípadì amatéra, ve výi uvedené
v èl. 12, pokud se kluby nedohodnou.

IX  Ustanovení spoleèná, pøechodná a závìreèná
Èlánek 14

1. Jestlie mìl hráè evidovanou profesionální smlouvu, její platnost skonèila a hráè pøestupuje podle tohoto pøestupního øádu (viz èl. 6) nebo podle pøedpisù FIFA, uhradí za nìj
nový klub odstupné podle dohody. V pøípadì, e se kluby nedohodnou, uhradí nový klub
odstupné stanovené v èl. 12.
2. Pokud takový hráè (odst. 1) bìhem 30 mìsícù ode dne, kdy mu skonèila profesionální
smlouva, uzavøel s kterýmkoli klubem novou profesionální smlouvu, má klub, v nìm mìl
naposled evidovanou profesionální smlouvu, právo na doplatek odstupného od klubu,
s ním hráè uzavøel novou profesionální smlouvu podle dohody nebo jej stanoví smírèí
komise.
3. Jestlie hráè, který pøestoupil podle èl. 6 odst. 2 písm. c), v prùbìhu 30 mìsícù uzavøe
profesionální smlouvu, má klub, v nìm mìl naposled evidovanou profesionální smlouvu,
nárok na doplatek odstupného, jeho výi urèí smírèí komise, pokud se kluby nedohodnou.

1. Vechna podání, vyjádøení a potvrzení, která pøi ohlaování pøestupu, hostování, prodlouení a pøedèasném ukonèení hostování, pøi podání odvolání apod. èiní mateøský a nový
klub, musí obsahovat podpisy dvou funkcionáøù klubu, pøièem kromì podpisù musí být
strojem nebo hùlkovým písmem uvedena jména a funkce podpisujících se funkcionáøù
a razítko klubu. Jinak jsou neplatná a orgány èinné v pøestupním øízení je neprojednají
(èl. 5 odst. 1).
2. Pøestupní náleitosti mùe za hráèe, který je pøedepsaným zpùsobem podepsal, odesílat
i pøedávat adresátu kdokoli. Orgány èinné v pøestupním øízení neprojednávají spory vzniklé z tìchto vztahù. Má se za to, e co bylo uèinìno, uèinil hráè.
3. Lhùty uvedené v tomto pøestupním øádu jsou splnìné, byla-li písemnost prokazatelnì (podací lístek poty) podána nejpozdìji v poslední den lhùty a je-li tímto dnem sobota, nedìle
nebo státem uznaný svátek, v nejblií následující pracovní den.
4. V pøestupním øízení se neuznávají ádné závazky ze smluv o pøestupech a hostování mezi
kluby. Vekeré zmìny registrace musí být provedeny výhradnì podle pøestupního øádu,
pøípadnì dalích pøedpisù ÈMFS.
5. Poruování ustanovení tohoto pøestupního øádu, jejich obcházení s úmyslem poruit jejich
úèel a smysl je nepøípustné a rozhodnutí uèinìná na jejich základì budou v odvolacím
øízení zruena.
6. Stane-li se, e klub zruí nebo nemá drustvo v urèité vìkové kategorii anebo nastanou
skuteènosti, které upravuje èl. 5 odst. 25 soutìního øádu, mùe výkonný výbor ÈMFS
v zájmu pøestupù a hostování hráèù z takovéhoto klubu pøijmout zvlátní opatøení, odliné
od ustanovení pøestupního øádu, pokud by uplatnìní pøestupního øádu v tìchto pøípadech
bylo v rozporu se zájmy hráèù zúèastòovat se soutìí fotbalu na úrovni jejich sportovní
výkonnosti. Zpravidla se v prvním soutìním roèníku po zruení drustva schválí hostování hráèe v jiném klubu a nenastanou-li ani v dalím soutìním roèníku podmínky pro jeho
pùsobení v mateøském klubu na úrovni jeho sportovní výkonnosti, schválí Výkonný výbor
ÈMFS, jeho rozhodnutí nahradí souhlas mateøského klubu, pøestup hráèe podle jeho pøání
do jiného klubu, za podmínky úhrady odstupného podle èl. 12.
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VIII  Odstupné v pøípadech reamaterizace
Èlánek 13

7. Zvlátní opatøení jako v odst. 6, v zájmu pøestupù a hostování hráèù, mùe výkonný výbor
ÈMFS pøijímat i tehdy, jestlie èinnost orgánù klubu je vylouèena v dùsledku jeho likvidace, prohláení konkursu èi jiných skuteèností neumoòujících øádnou èinnost jeho orgánù.
Èlánek 15
1. Zruuje se pøestupní øád Èeského fotbalového svazu schválený s úèinností od 1. èervence
1993.
2. Tento pøestupní øád schválil výkonný výbor ÈMFS dne 2. kvìtna 1994. Jeho zmìny
a doplòky jsou uvedeny v jeho jednotlivých vydáních zveøejnìných v souborech pøedpisù
pro soutìní roèníky 19941995 a 20042005. Toto úplné znìní nabývá úèinnosti dnem
1. èervence 2005.
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