REGISTRAÈNÍ ØÁD ÈMFS
Èlánek 1

Základní ustanovení
1. Registrací se rozumí záznam hráèe v ústøedním registru Èeskomoravského fotbalového
svazu (dále jen ÈMFS), který stanoví jeho pøíslunost (èlenství) k urèitému klubu, oddílu èi
jinému subjektu (dále jen klub) oprávnìnému zúèastòovat se svými drustvy soutìí poøádaných v rámci ÈMFS.
2. Hráèi mùe být registraèní prùkaz vystaven nejdøíve v den, kdy dovrí 6 let. Hráè mùe být
registrován jen za jeden klub ÈMFS. Hráè nesmí být zároveò registrován v zahranièní
fotbalové asociaci.
3. Start v soutìích ÈMFS se umoòuje pouze hráèi, který je registrován. Hráè mùe být
v prùbìhu soutìního roèníku registrován (pøestup i hostování) maximálnì ve 3 klubech.
Ustanovení pøedchozí vìty se týká jen hráèù kategorie dospìlých.
4. Dokladem o registraci je registraèní prùkaz hráèe, který je majetkem ÈMFS.
Èlánek 2

Podklady pro registraci
1. Podkladem pro registraci je pøihláka, kterou tvoøí vyplnìný tiskopis Pøihláka k registraci.
Pøihláka k registraci obsahuje následující údaje:
a) jméno, pøíjmení, datum narození, rodné èíslo,
b) PSÈ, adresa bydlitì, okres,
c) pøesný název a identifikaèní èíslo ÈMFS klubu, za který chce hráè být registrován,
d) souhlas klubu s registrací vyjádøený razítkem a podpisem funkcionáøe,
e) u hráèù mladích 15 let souhlas zákonného zástupce,
f) podpis hráèe.
Pøihláka se zasílá registraènímu úseku ÈMFS v jednom vyhotovení. Hráè dále pøiloí
svou fotografii velikosti 3,5 × 4,5 cm (pasová) odpovídající jeho podobì a vìku. Za øádné
vyplnìní pøihláky k registraci a pravdivost vech údajù odpovídají hráè a klub. Úmyslné
uvedení nepravdivých údajù a neoprávnìné podání pøihláky k registraci (èl. 1 odst. 2) jsou
disciplinárními provinìními a mají za následek herní dùsledky v pøípadì, e hráè nastoupí
na registraèní prùkaz vyhotovený na základì výe uvedených skuteèností.
2. První registrace, obnovy registrace, zmìny registrace vyvolané slouèením èi rozdìlením
klubù, zmìny registrace v dùsledku pøevodu práv èlenù ÈMFS, zmìny registrace z dùvodu
zmìny názvu klubu, duplikáty registraèních prùkazù, výmìny registraèních prùkazù proto,
e fotografie hráèe neodpovídá jeho skuteèné podobì, se provádìjí zásadnì na doruèení
potou a bezúplatnì. Osobnì je mono doruèit pouze ádosti o duplikáty a výmìny registraèních prùkazù proto, e fotografie hráèe neodpovídá jeho skuteèné podobì. V takových
pøípadech doruèitel uhradí hotovì v pokladnì ÈMFS za kadý provedený úkon u hráèe

kategorie dospìlých 150 Kè a u hráèe kategorie mládee 50 Kè. Poplatek za vystavení
registraèního prùkazu pro hráèe pøicházejícího do ÈMFS ze zahranièí se stanoví ve výi
2.500 Kè.
3. Na základì potou dolých podkladù pro registraci vyhotoví registraèní úsek ÈMFS registraèní prùkaz, který urychlenì, nejpozdìji vak do 15 pracovních dnù zale klubu, za nìj
je hráè zaregistrován. Podání, která byla doruèena osobnì (odst. 2) vyøídí registraèní úsek
ÈMFS obratem na poèkání.
4. Registraèní úsek je oprávnìn na ádost klubu zhotovit seznam jeho hráèù, kteøí jsou registrováni v ústøedním registru ÈMFS. Poplatek za kadou zapoèatou stránku seznamu èiní
100 Kè.
Èlánek 3

Registraèní prùkaz
1. Registraèním prùkazem se hráè prokazuje v pøípadech stanovených pøedpisy a øády ÈMFS.
2. Pokud dojde ke ztrátì, znièení nebo tak závanému pokození registraèního prùkazu, e
jsou podle nìj identifikace hráèe a zjiování údajù obsaených v registraèním prùkazu
nemoné nebo znaènì obtíné, poádá hráè o vydání duplikátu.
3. O vydání duplikátu poádá klub na formuláøi Pøihláka k registraci se struèným zdùvodnìním, a to i v pøípadech, kdy o jeho vydání ádá v dùsledku zmìny jména nebo pøíjmení
hráèe.
4. V pøípadech uvedených v odst. 2 a 3 zale hráè registraènímu oddìlení ÈMFS také dosavadní registraèní prùkaz (pokud nebyl ztracen).
5. Poplatek za vystavení duplikátu se stanoví podle èl. 2 odst. 2.
Èlánek 4

Zmìny v registraci
1. Zmìna v registraci (èl. 1 odst. 1) se provede na základì rozhodnutí orgánù èinných v pøestupním øízení (registraèní úsek, pøíp. ORK ÈMFS) o pøestupu hráèe.
2. Jestlie bylo schváleno hostování hráèe v jiném klubu, zùstává hráè registrován za mateøský klub. O hostování se provede záznam v ústøedním registru a pro období hostování se
vydá hráèi nový registraèní prùkaz opravòující ho ke startu za klub, v nìm hostuje. Skuteènost, e jde o hostování se v registraèním prùkazu vyznaèí. Po skonèení hostování hráè
registraèní prùkaz s vyznaèením hostování vrátí a registraèní úsek ÈMFS provede ve své
evidenci ukonèení hostování a vystaví hráèi nový registraèní prùkaz s vyznaèením mateøského klubu. To vak jen v prùbìhu období, v nìm je ukonèení hostování moné (1. èervenec  6. øíjen a 1. leden  6. duben). Administrativní výmìna registraèních prùkazù se
provede v období, kdy ukonèení hostování není moné (7. 4.30. 6. a 7. 10.31. 12.),
jestlie hostování skonèilo pøed tìmito termíny.
3. Zmìna registrace hráèe (vydání nového registraèního prùkazu) se provede také v pøípadì
jakékoli zmìny názvu klubu.
4. Za vystavení registraèního prùkazu v pøípadì zmìny registrace se neplatí registraèní poplatek, jestlie zmìna registrace podléhá úhradì pøestupního poplatku podle pøestupních øádù
ÈMFS.
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Èlánek 5

Zruení registrace
1. Registrace se zruí, poádá-li o zruení registrace hráèe mateøský klub nebo poádá-li
o zruení registrace hráèe mladí pøípravky jeho zákonný zástupce. ádost o zruení registrace musí být podána písemnou formou.
2. Registrace se také zruí na základì písemné odhláky hráèe z registrace.
3. a) Dojde-li k zániku èlenství v ÈMFS u klubu, za nìj je hráè registrován, zruuje se dnem
zániku èlenství klubu rovnì registrace hráèe za takový klub. To platí i v pøípadech,
zanikne-li èlenství klubu v ÈMFS v dùsledku jeho slouèení s jiným klubem nebo
v dùsledku jeho rozdìlení.
b) Jestlie dojde k rozdìlení klubu tím zpùsobem, e jeho èlenství v ÈMFS nezanikne, ale
oddìlí se od nìho èást, která se stane novým èlenským klubem ÈMFS, pak se registrace
hráèe za pùvodní klub zruí jen tehdy, podepíe-li pøihláku k registraci do klubu, který
vznikl takovým oddìlením.
c) Pokud se uskuteèní pøevod práv a povinností èlena ÈMFS podle èl. 3 odst. 5 a 6 Stanov
ÈMFS, dojde v souvislosti s pøevodem práv a povinností dosavadního èlenského klubu
ÈMFS na nový èlenský klub ÈMFS také k pøevodu registrací vech hráèù, kteøí byli ke
dni pøevodu registrováni za klub, jeho èlenství v ÈMFS zaniklo, do klubu, který práva
a povinnosti èlena ÈMFS od takového klubu pøevzal.
Èlánek 6

Obnova registrace
1. Hráè, jemu byla registrace zruena podle èl. 5 odst. 1 a odst. 3 písm. a) se mùe nechat
zaregistrovat ihned za kterýkoli klub, pokud tomu nebrání ustanovení èl. 7 odst. 1.
2. Hráè, jemu byla zruena registrace na základì jeho písemné odhláky z registrace, se mùe
nechat zaregistrovat za jiný ne mateøský klub nejdøíve za 12 mìsícù ode dne zruení registrace, pokud tomu vak nebrání ustanovení èl. 7 odst. 1 písm. c). V tìchto pøípadech neztrácí mateøský klub nárok na odstupné podle pøestupních øádù. Registrace za nový klub se
provede po pøedloení dokladu o jeho úhradì. Registraèní úsek vede za tímto úèelem
v ústøedním registru hráèe jetì po dobu 30 mìsícù ode dne, kdy byla zruena jeho registrace.
3. Jestlie hráè amatér, dosud registrovaný v ÈMFS, pøestoupí do zahranièí bez výslovného
souhlasu mateøského klubu, jeho registraèní záznam za mateøský klub se v ústøední registraci ponechá. Pokud se takový hráè navrátí do Èeské republiky, vystaví se mu registraèní
prùkaz za tento mateøský klub. Navrátí-li se hráè uvolnìný s výslovným souhlasem mateøského klubu, mùe se nechat v Èeské republice zaregistrovat za kterýkoli klub.
4. Pøi obnovì registrace se postupuje podle èl. 2.
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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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