legis - 105 - Přestupní řád pro neprofesionální fotbalisty
Červeně uvedené změny soutěžního řádu nabyly účinnosti dnem 1. července 2004. Modře uvedené
změny soutěžního řádu nabyly účinnosti dnem 7. října 2004.

I – Základní ustanovení
Článek 1
1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti
amatérských a neamatérských fotbalistů (dále jen „hráč“). Jedná se o fotbalisty, kteří s
mateřským klubem buď mají uzavřenou evidovanou neamatérskou smlouvu, nebo jejich vztah
ke klubu není upraven evidovanou neamatérskou smlouvou.
2. Podle tohoto přestupního řádu přestupují rovněž fotbalisté, jimž skončila platnost profesionální
smlouvy nebo jejíž evidence byla zrušena a s novým klubem nemají v době podání žádosti o
přestup uzavřenou profesionální smlouvu.

Článek 2
Účastníky přestupního řízení jsou:



 hráč
klub, v němž je hráč registrován (dále jen „mateřský klub“)
 klub, do něhož hráč hlásí přestup (dále jen „nový klub“).

Článek 3
O změnách klubové příslušnosti rozhoduje registrační úsek ČMFS.

Článek 4
1. Žádosti o přestupy se podávají denně od 1. července do 6. dubna, pokud není dále stanoveno
jinak. Žádosti o hostování a ukončení hostování se podávají denně od 1. července do 6. října
a od 1. ledna do 6. dubna. Spadá-li den ukončení hostování do období od 7. října do 31.
prosince a od 7. dubna do 30. června, může hráč podat žádost registračnímu úseku nejdříve
1. ledna, resp. 1. července. V těchto obdobích není možno hostování ani předčasně ukončit.
Je však možno formálně vyřídit ukončení hostování, které skončilo dříve (čl. 4 odst. 2 RŘ).
Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje rovněž na hráče zahraničních fotbalových klubů, kteří
přestupují nebo chtějí hostovat do klubů v ČR. Ustanovení tohoto odstavce se však
nevztahuje na hráče věkových kategorií mladší a starší přípravky (čl. 68 odst. 2 soutěžního
řádu), kteří mohou hostovat a přestupovat bez časového omezení.
2. Žádost o přestup nemůže hráč podat dříve než uplyne od schválení jeho předešlého přestupu
doba 6 měsíců (registrační doba).

II – Náležitosti žádosti o přestup
Článek 5

1. Hráč, který žádá o přestup, je povinen řádně vyplnit originál tiskopisu „Ohlášení přestupu“.
Tiskopis vyplní psacím strojem nebo hůlkovým písmem. V kolonce „podpis funkcionáře“
mateřského a nového klubu se čitelně uvedou funkce a jména podpisujících se funkcionářů.
Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše s uvedením data podpisu. Datum podpisu
nesmí být v den podání žádosti o přestup starší 6 měsíců.
2. K vyplněnému tiskopisu přiloží hráč následující doklady:
a. fotografii velikosti 3,5 × 4,5 cm (pasová) odpovídající jeho podobě a věku,
b. hráč mladší 15 let souhlasné stanovisko jeho zákonného zástupce,
c. potvrzení školy nebo učiliště, že je jejich žákem, žádá-li o hostování v klubu, který má
místo v sídle školy nebo učiliště (čl. 8 odst. 2 písm. a)),
d. originál podacího lístku od oznámení svého úmyslu přestoupit zaslaného mateřskému
klubu, které provede buď zasláním stejnopisu přestupního lístku nebo jinou písemnou
formou, pokud se mateřský klub nevyjádří přímo na přestupním lístku. Podací lístek o
zaslání stejnopisu přestupního lístku nebo jiného písemného sdělení je hráč povinen
přiložit i v případě, že jde o opakovanou žádost o přestup podle čl. 6 odst. 2 písm. b) a
c), o hostování dle čl. 8 odst. 2 písm. a) a b), nebo o technické hostování podle čl. 9.
e. Veškeré žádosti o přestupy, hostování a předčasná ukončení hostování se v případě
doručení poštou vyřizují bezúplatně. Za všechny zde uvedené formy žádostí
vyřizované po osobním doručení obratem na počkání se hradí následující poplatky za
každý provedený úkon:
 do klubu I. ligy – 2.500 Kč,
 do klubu II. ligy – 1.500 Kč,
 do klubu ČFL a MSFL – 900 Kč,
 klubu divize – 450 Kč,
 do klubů ostatních soutěží a soutěží žen – 300 Kč,
 dorostenci, žáci a hráči přípravky – 150 Kč,
f. Poplatky v případě osobního vyřízení se hradí přímo v pokladnách ČMFS v Praze a
Olomouci nebo bezhotovostním stykem, při němž jako důkaz o úhradě poplatku se
uznává potvrzení ekonomického oddělení ČMFS o došlé platbě od klubu, na účet
ČMFS.
g. Ustanoveními uvedenými pod písm. e) a f) nejsou dotčeny limity počtu osobně
doručených žádostí uvedené v provozním řádu úseku registrace ČMFS.
3. V případě, že mateřský klub souhlasí s přestupem hráče či s jeho hostováním, je povinen
vydat hráči jeho registrační průkaz, který hráč předloží matriční komisi spolu s ostatními
doklady (odst. 2). V případě zničení nebo ztráty registračního průkazu vydá o tom mateřský
klub hráči potvrzení.
4. Vyplněný tiskopis včetně dalších náležitostí (odst. 2 a 3) zašle hráč doporučenou poštou nebo
doručí registračnímu úseku. Osobní doručení je možné jen v případě, že mateřský klub s
přestupem souhlasí.
5. Kluby mohou zaslat registračnímu úseku jména a podpisy funkcionářů, kteří jsou oprávněni
podepisovat za klub doklady v přestupním řízení. Pokud nemá orgán činný v přestupním
řízení takové vyjádření klubu k dispozici, považuje za oprávněné ty funkcionáře, jejichž
funkce, jména a podpisy jsou uvedeny na dokladech (přestupní lístky, vyjádření k přestupu,
odvolání).
6. Podanou žádost o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování nemůže hráč vzít
zpět.

III – Rozhodování o přestupu
Článek 6
1. Registrační úsek žádost o přestup neprojedná:
a. byla-li podána mimo stanovené přestupní období nebo v registrační době (čl. 4),
b. byla-li podána z jiného než z mateřského klubu,
c. nemá-li některou z náležitostí čl. 5 a čl. 6 odst. 2 písm. b), c) a d) a čl. 9,

d. nemá-li hráč ukončené hostování, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 odst. 2 písm.
b) a čl. 9 odst. 8 a 9,
e. jde-li o přestup hráče mladšího 18 let podle čl. 2 odst. 3 směrnice pro evidenci
profesionálních a neamatérských smluv,
f. směřuje-li do klubu, vůči němuž byl vysloven zákaz přestupů,
g. v dalších případech, kde to tento řád výslovně stanoví.
2. Registrační úsek žádost o přestup schválí:
a. souhlasí-li s přestupem mateřský klub
b. přes nesouhlas mateřského klubu, jedná-li se o opakovanou žádost o přestup do
téhož klubu za následujících podmínek:
Byla-li základní žádost, která byla zamítnuta pro nesouhlas mateřského klubu podána
v době od 01.07. do 06.04. v jednom soutěžním ročníku, může na ní navazovat
opakovaná žádost o přestup do téhož klubu v termínu 01.-10.07. v následujícím
soutěžním ročníku. Tato žádost bude schválena, jestliže v průběhu čekací doby (doba
ode dne zamítnutí žádosti o přestup do podání opakované žádosti o přestup) nebyla
hráči schválena či zamítnuta jiná žádost o přestup nebo hostování a došla-li nebo
byla-li opakovaná žádost o přestup zaslána registračnímu úseku v době od 01. do
10.07. Opakovaná žádost o přestup musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 5 odst.
2 písm. a) - e). K požadovaným náležitostem musí být přiložen rovněž doklad o
úhradě odstupného novým klubem mateřskému klubu. Nebudou-li dodrženy výše
uvedené lhůty, přestup se neuskuteční.
c. jde-li o hráče, který měl uzavřenou profesionální smlouvu, která skončila
(reamaterizace), nejdříve za 1 měsíc a nejpozději do 3 let ode dne, kdy naposledy
nastoupil jako profesionál za družstvo I. nebo II. ligy. Doba 1 měsíc není čekací dobou
ve smyslu odst. 2 písm. b) a hráč po jejím uplynutí může přestoupit kdykoli i proti
námitkám mateřského klubu. Registrační úsek přestup schválí po předložení dokladu
o úhradě odstupného podle č. 12 nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy
registračního úseku novému klubu k předložení takového dokladu. Nebude-li
dodržena tato lhůta, přestup se neuskuteční. To se však netýká hráčů, jejichž
profesionální smlouva byla vyřazena z evidence profesionálních smluv a zařazena do
evidence neamatérských smluv v důsledku sestupu družstva z licenční soutěže nebo
v důsledku neudělení či odnětí licence klubu. Tito hráči mohou přestoupit jako
neprofesionální fotbalisté se souhlasem mateřského klubu ihned nebo bez jeho
souhlasu po uplynutí příslušné čekací doby (odst. 2 písm. b).
d. jde-li o hráče věkové kategorie mladší přípravky se souhlasem zákonného zástupce i
proti námitkám mateřského klubu bez čekací doby, početního omezení a práva
mateřského klubu na odstupné nebo jde-li o hráče věkové kategorie starší přípravky
se souhlasem zákonného zástupce i proti námitkám mateřského klubu, bez čekací
doby a početního omezení za odstupné, které činí 2.000 Kč. Nový klub je povinen s
mateřským klubem o přestupu hráče jednat nebo alespoň písemně mateřský klub
informovat o svém zájmu o přestup hráče. Pokud se mateřský klub nevyjádří přímo na
přestupním lístku, je nový klub povinen přiložit k žádosti o přestup originál podacího
lístku od oznámení úmyslu hráče přestoupit, zaslaného mateřskému klubu, které
provede buď zasláním stejnopisu přestupního lístku nebo jinou písemnou formou (čl.
5 odst. 2 písm. e)) a v případě přestupu hráče starší přípravky ještě doklad o úhradě
odstupného.
e. jde-li o hráče mladšího 18ti let, který se přestěhoval s rodiči a vzdálenost jeho nového
bydliště mu neumožňuje zúčastňovat se přípravy a utkání v mateřském klubu.
Registrační úsek žádost o přestup schválí i proti námitkám mateřského klubu po
splnění podmínek čl. 5 a předloží-li nový klub doklad o úhradě odstupného podle čl.
12. Tím není dotčeno ustanovení písm. d).
3. Pokud byl hráč reamaterizován (odst. 2 písm. c)), přestoupil proti námitkám mateřského klubu
a neuzavřel s novým klubem v průběhu 3 let od realizace přestupu profesionální smlouvu (při
přestupu do licenčního klubu), může nastoupit pouze za amatérská družstva do úrovně ČFL a
MSFL. Toto ustanovení platí i v případě, že nelicenční klub, kde hráč působí, získá v průběhu
3 let od jeho přestupu licenci.
4. Hráč, který neměl dosud uzavřenu profesionální smlouvu a neuzavře takovou smlouvu v
licenčním klubu, v němž je registrován, může jako amatér přestoupit přes nesouhlas klubu (viz
písm. b) pouze do nelicenčního klubu. Přestup takového hráče do licenčního klubu jako
amatéra je možný pouze se souhlasem klubu.

5. Registrační úsek žádost o přestup zamítne nejsou-li splněny podmínky pro její schválení
(odst. 2 – 4).

IV – Rozhodování o hostování
Článek 7
1. Na základě dohody mezi kluby lze hráče s jeho souhlasem uvolnit na hostování v jiném klubu,
a to výhradně na dobu určitou, která nesmí být kratší než 1 měsíc. Hostování je možno se
souhlasem mateřského klubu, klubu v němž hráč hostuje a hráče prodloužit na základě
podání nové žádosti. Hostování lze ukončit dohodou všech partnerů před uplynutím sjednané
doby, ne však dříve než za 1 měsíc ode dne rozhodnutí registračního úseku o schválení
hostování.
2. Hostování dospělého hráče a dorostence je možno ukončit předčasně i proti námitkám
mateřského klubu, uzavřel-li s klubem, kde hostuje, profesionální smlouvu. To se však netýká
dorostence, jehož mateřským klubem je licenční klub.
3. Pro postup při ohlašování žádosti o hostování a jeho ukončování platí přiměřeně články 3, 4, 5
a 6 odst. 1.
4. V době hostování nelze zrušit registraci za mateřský klub (čl. 5 odst. 1 registračního řádu). To
se týká rovněž hostování zřízeného podle čl. 8.

Článek 8
1. Hostování hráčů přípravky, žáků a dorostenců se povoluje za podmínek uvedených v čl. 7 s
tím, že doba hostování nesmí přesáhnout dobu ukončení soutěže, v níž hráč může ještě
startovat za přípravku, žákovské, resp. dorostenecké družstvo.
2. Přes nesouhlas mateřského klubu schválí registrační úsek hostování:
a. jde-li o hráče, který přešel na školu (vyjma vysoké školy) mimo místo svého bydliště, z
tohoto důvodu nemůže za mateřský klub hrát a žádá o povolení hostování v klubu,
který má sídlo v místě hráčem navštěvované školy
b. jde-li o hráče, který proto, že jeho mateřský klub nemá žákovské nebo dorostenecké
družstvo, nemůže za mateřský klub hrát ve své věkové kategorii (čl. 68 odst. 2 SŘ).
Hráč může v průběhu hostování podat žádost o přestup do klubu, v němž z tohoto
důvodu hostuje, se souhlasem mateřského klubu nebo podat základní i opakovanou
žádost o přestup i proti námitkám mateřského klubu.
3. Hostování žáka a dorostence lze předčasně ukončit písemnou dohodou obou klubů a hráče.
Hostování hráče přípravky se ukončí vždy, pokud o to požádá jeho zákonný zástupce. Vždy
se hostování ukončí, pokud odpadne důvod, pro nějž bylo hostování schváleno (odst. 2).

Článek 9
Technické hostování žáků a dorostenců
1. Technické hostování žáků a dorostenců je možno zřídit jen bez souhlasu mateřského klubu na
dobu stanovenou novým klubem.
2. Nejkratší možná doba technického hostování činí 1 měsíc. Hostování je možno povolit nejdéle
do dne ukončení soutěže, v níž hráč může ještě hrát za žákovské, resp. dorostenecké
družstvo.
3. Nový klub je povinen s mateřským klubem o technickém hostování hráče jednat nebo alespoň
mateřský klub písemně informovat o svém zájmu o technické hostování. Pokud se mateřský
klub nevyjádří přímo na přestupním lístku, je hráč či nový klub povinen přiložit k žádosti o

technické hostování stejnopis sdělení a podací lístek o zaslání originálu sdělení o technickém
hostování mateřskému klubu obdobně jako v případě čl. 5 odst. 2 písm. e).
4. Za každý započatý kalendářní rok technického hostování uhradí nový klub mateřskému klubu
za žáka 1.500 Kč a za dorostence 3.000 Kč předem. Předložení dokladu o zaplacení
odstupného je podmínkou pro schválení technického hostování.
5. Z jednoho klubu je možno schválit dvě technická hostování žáků a dvě technická hostování
dorostenců v jednom soutěžním ročníku. To však neplatí v případě, že technické hostování je
v témž soutěžním ročníku z jakýchkoli důvodů ukončeno.
6. Technické hostování mohou využít 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. Tuto skutečnost musí hráč vyznačit na
přední straně přestupního lístku.
7. Nový klub může po 1 měsíci technické hostování předčasně ukončit bez souhlasu hráče a
mateřského klubu kdykoliv s výjimkou období, kdy hostování ukončit nelze (čl. 4 odst. 1). Hráč
se navrátí do mateřského klubu. Úhrada za nevyčerpanou dobu technického hostování se
novému klubu nevrací.
8. Technické hostování je možno předčasně ukončit po 6 měsících hostování v případě, že hráč
podá žádost o nové technické hostování v dalším klubu vyšší soutěže (odst. 6). To je možné
jen v termínech, které nekolidují s čl. 4 odst. 1. V takovém případě musí hráč či další klub
učinit úkony uvedené v odst.3 jak vůči mateřskému klubu, tak vůči klubu, v němž hráč dosud
hostoval. Úhrada za nové hostování se rozdělí tak, že polovinu částky obdrží mateřský klub a
polovinu částky klub, v němž hráč dosud hostoval. Hráč zůstává registrován stále ve svém
mateřském klubu, i kdyby do konce jeho žákovského či dorosteneckého působení došlo k
dalším technickým hostováním.
9. Hráč může v průběhu technického hostování přestoupit do klubu, v němž hostuje, se
souhlasem mateřského klubu nebo na opakovaný přestup za odstupné stanovené v článku
12.

V – Oznamování rozhodnutí
Článek 10
1. Registrační úsek projedná žádost o přestup či hostování, resp. ukončení hostování v nejkratší
možné době, nejdéle však do 15 dnů od jejího obdržení.
2. Jestliže registrační úsek rozhodl na základě souhlasu mateřského klubu, pak své rozhodnutí
účastníkům přestupního řízení neoznamuje.
3. Jestliže registrační úsek rozhodl o přestupu nebo hostování přes nesouhlas mateřského
klubu, oznámí rozhodnutí mateřskému klubu.
4. Jestliže registrační úsek žádost o přestup či hostování zamítl (čl. 6 odst. 5), sdělí své
rozhodnutí všem účastníkům přestupního řízení (čl. 2).
5. Neprojednal-li registrační úsek žádost o přestup či hostování (čl. 6 odst. 1), sdělí to odesílateli
žádosti a zašle mu zpět žádost včetně všech náležitostí.

VI – Odvolání proti rozhodnutí registračního úseku
Článek 11
1. Účastníci přestupního řízení (čl. 2) se mohou proti rozhodnutí registračního úseku odvolat
písemně doporučenou poštou do 15 dnů od doručení rozhodnutí k ORK ČMFS s výjimkou
klubů profesionálních soutěží, u nichž činí lhůta k podání odvolání 3 pracovní dny.
2. K odvolání je třeba přiložit doklad o zaplacení poplatku z odvolání, který činí u dospělých
hráčů:

I. a II. ligy, České a Moravskoslezské fotbalové ligy 1.000 Kč
 klubů ostatních soutěží 500 Kč
 dorostenců I. ligy 500 Kč
 dorostenců ostatních soutěží 300 Kč
 ženy 300 Kč
 hráči přípravky a žáci jsou od odvolacího poplatku osvobozeni.
3. Odvolání musí splňovat následující náležitosti:
a. název a adresa klubu nebo jméno a adresa jednotlivce, kteří odvolání podávají, případně
jejich telefonní kontakt,
b. označení rozhodnutí registračního úseku, důvod odvolání a krátký popis sporné věci,
c. označení důkazů ( svědků, listin apod. ) jichž má být v odvolacím řízení využito,
d. razítko a dva podpisy oprávněných zástupců klubu nebo podpis, pokud odvolání
podává jednotlivec,
e. podací lístek od doporučeného dopisu, jímž bylo odvolání zasláno též ostatním
účastníkům přestupního řízení ( čl. 2 ),
f. doklad o úhradě poplatku z odvolání, který se poukazuje ORK ČMFS příslušnou
poštovní poukázkou, jejíž jeden díl, případně fotokopii je nutno přiložit k odvolání.
4. Odvolání nemá odkladný účinek.


VII – Odstupné
Článek 12
1. Za přestup nebo hostování uhradí nový klub mateřskému klubu odstupné podle vzájemné
dohody.
2.
a. ) V případě opakovaného přestupu se klubům v jednotlivých soutěžích přiřazují
přestupní částky následovně:
b.
I. liga
300.000 Kč,
c.
II. liga
225.000 Kč,
d.
ČFL a MSFL
135.000 Kč,
e.
Divize
60.000 Kč,
f.
Krajský přebor 30.000 Kč,
g.
I. A třída
23.000 Kč,
h.
I. B třída
15.000 Kč,
i.
II. třída
10.000 Kč,
j.
III. třída
8.000 Kč,
k.
IV. třída
5.000 Kč.

Přestupní částky přiřazené v písm. a) mateřskému a novému klubu se sečtou a dělí
dvěma. Tak se vypočte výsledná částka odstupného, kterou nový klub uhradí
mateřskému klubu. To však neplatí při přestupu hráčů starších 28 let z vyšší do nižší
soutěže. Za přestup takového hráče se uhradí částka přiřazená novému klubu podle
jeho účasti v třídě soutěže.
m. Přestoupí-li hráč do I. nebo II. ligy, uhradí nový klub odstupné vypočtené podle písm.
b) pro soutěž, v níž hraje jeho amatérské družstvo (zpravidla B mužstvo), pokud nový
klub prohlásí, že hráč přestupuje za účelem působení v tomto družstvu. Jestliže však
hráč nastoupí byť i v jednom soutěžním utkání za družstvo I. nebo II. ligy, doplatí
ligový klub odstupné do výše vypočtené pro soutěž I. nebo II. ligy.
n. Výši částek uvedených v odst. 2 písm. a) může výkonný výbor ČMFS vždy před 1.
červencem každého roku pro nový soutěžní ročník změnit.
o. Rozhodujícím činitelem pro přiřazení částek klubu podle písm. a) je soutěž, v níž
startuje A družstvo klubu. Pro výpočet výše odstupného je rozhodující zařazení A
družstev do soutěží v době, kdy dojde k realizaci opakovaného přestupu. Tato zásada
platí i pro opakované přestupy podle odst. 3 a 4.
l.

3. V soutěžích žen se stanoví odstupné za opakovaný přestup takto:
 reprezentantka ČR „A“ a „19“ 25.000 Kč
 do I. ligy žen 20.000 Kč
 do II. ligy žen 15.000 Kč
4. Za opakované přestupy žáků a dorostenců se stanoví výše odstupného podle třídy soutěže, v
níž hraje A žákovské či A dorostenecké družstvo nového klubu takto:
. soutěže žáků
 okresní soutěže 2.000 Kč
 okresní přebory 3.000 Kč
 krajské soutěže 6.000 Kč
 krajské přebory 8.000 Kč
 česká a moravskoslezská liga 18.000 Kč
a. soutěže dorostu
 okresní soutěže 4.000 Kč
 okresní přebory 6.000 Kč
 krajské soutěže 10.000 Kč
 krajské přebory 15.000 Kč
 česká a moravskoslezská divize 22.000 Kč
 česká a moravskoslezská liga 35.000 Kč
 I. liga 65.000 Kč
Skutečnost o jaké třídy žákovských či dorosteneckých soutěží se jedná, je hráč nebo nový
klub povinen vyznačit na přestupním lístku. Jedná-li se o opakovaný přestup žáka nebo
dorostence do klubu, který nemá žákovské resp. dorostenecké družstvo, výše odstupného se
stanoví podle třídy soutěže, v níž hraje dorostenecké družstvo resp. družstvo dospělých (odst.
4 písm. b) a odst. 2 písm. a)) nového klubu.
5. Jestliže amatér, který do licenčního klubu přestoupil na opakovaný přestup z nelicenčního
klubu, uzavře s licenčním klubem do 3 let od přestupu profesionální smlouvu, doplatí tento
klub klubu, kde byl hráč naposled registrován jako amatér, rozdíl mezi vyplacenou výší
odstupného a částkou 450.000 Kč v případě uzavření profesionální smlouvy v klubu I. ligy a
částkou 350.000 Kč v případě uzavření profesionální smlouvy v klubu II. ligy, pokud se kluby
nedohodnou jinak.
6. Jestliže hráč přestoupí proti námitkám podle čl. 6 odst. 2 písm. b) a c) do klubu nižší soutěže,
nemůže mu být po dobu 12 měsíců povoleno hostování. Pokud do tří let přestoupí znovu do
klubu vyšší soutěže, doplatí klub vyšší soutěže původnímu mateřskému klubu rozdíl mezi
odstupným vyplaceným původnímu mateřskému klubu novým klubem a částkou stanovenou
pro opakovaný přestup (čl. 12 odst. 1) do soutěže, v níž startuje nový klub vyšší soutěže.
Registrační úsek žádost o přestup schválí po předložení dokladu o úhradě odstupného
nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy registračního úseku novému klubu k předložení
takového dokladu.

VIII – Odstupné v případech reamaterizace
Článek 13
1. Jestliže měl hráč evidovanou profesionální smlouvu, jejíž platnost skončila a hráč přestupuje
podle tohoto přestupního řádu (viz čl. 6) nebo podle mezinárodního přestupního řádu FIFA,
uhradí za něj nový klub odstupné podle dohody.
2. Pokud takový hráč (odst. 1) během 3 let ode dne, kdy mu skončila profesionální smlouva,
uzavřel s kterýmkoli klubem novou profesionální smlouvu, má klub, v němž měl naposled
evidovanou profesionální smlouvu, právo na doplatek odstupného od klubu, s nímž hráč
uzavřel novou profesionální smlouvu podle dohody nebo jej stanoví smírčí komise.
3. Jestliže hráč, který přestoupil podle čl. 6 odst. 2 písm. c), v průběhu 3 let uzavře profesionální
smlouvu, má klub, v němž měl naposled evidovanou profesionální smlouvu, nárok na doplatek
odstupného, jehož výši určí smírčí komise, pokud se kluby nedohodnou.

4. Pokud hráč, který byl jako amatér registrován v licenčním klubu a přestoupil proti námitkám
tohoto klubu do klubu nelicenčního podle čl. 6 odst. 4), přestoupí během 3 let znovu do
licenčního klubu, má licenční klub, v němž byl naposled registrován jako amatér, právo na
doplatek odstupného, a to:
a. ve výši rozdílu mezi částkou odstupného stanovenou pro soutěž, z které přestupuje a
částkou stanovenou pro soutěž, do níž přestupuje (čl. 12 odst. 2) v případě, neuzavřeli profesionální smlouvu,
b. ve výši rozdílu mezi částkou odstupného stanovenou pro soutěž, z které přestupuje a
částkou ve výši 450.000 Kč, jde-li o přestup do klubu I. ligy a 350.000 Kč, jde-li o
přestup do klubu II. ligy v případě, že uzavře profesionální smlouvu.
5. Jestliže hráč zruší registraci a do 3 let od zrušení registrace ji obnoví, ať už jako profesionál či
amatér, má klub, za nějž byl naposled registrován, právo na odstupné. Pokud jde o
profesionála, ve výši stanovené smírčí komisí a v případě amatéra, ve výši uvedené v čl. 12,
pokud se kluby nedohodnou.

IX – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Článek 14
1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování, prodloužení
a předčasném ukončení hostování, při podání odvolání apod. činí mateřský a nový klub, musí
obsahovat podpisy dvou funkcionářů klubu, přičemž kromě podpisů musí být strojem nebo
hůlkovým písmem uvedena jména a funkce podpisujících se funkcionářů a razítko klubu.
Jinak jsou neplatná a orgány činné v přestupním řízení je neprojednají (čl.5 odst. 1).
2. Přestupní náležitosti může za hráče, který je předepsaným způsobem podepsal, odesílat i
předávat adresátu kdokoli. Orgány činné v přestupním řízení neprojednávají spory vzniklé z
těchto vztahů. Má se za to, že co bylo učiněno, učinil hráč.
3. Lhůty uvedené v tomto přestupním řádu jsou splněné, byla-li písemnost prokazatelně (podací
lístek pošty) podána nejpozději v poslední den lhůty a je-li tímto dnem sobota, neděle nebo
státem uznaný svátek, v nejbližší následující pracovní den.
4. V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech a hostování mezi
kluby. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle přestupního řádu,
případně dalších předpisů ČMFS.
5. Porušování ustanovení tohoto přestupního řádu, jejich obcházení s úmyslem porušit jejich
účel a smysl je nepřípustné a rozhodnutí učiněná na jejich základě budou v odvolacím řízení
zrušena.
6. Stane-li se, že klub zruší družstvo nebo nastanou skutečnosti, které upravuje čl. 5 odst. 2-5
soutěžního řádu, může výkonný výbor ČMFS v zájmu přestupů a hostování hráčů z
takovéhoto klubu přijmout zvláštní opatření, odlišné od ustanovení přestupního řádu, pokud by
uplatnění přestupního řádu v těchto případech bylo v rozporu se zájmy hráčů zúčastňovat se
soutěží fotbalu na úrovni jejich sportovní výkonnosti. Zpravidla se v prvním soutěžním ročníku
po zrušení družstva schválí hostování hráče v jiném klubu a nenastanou-li ani v dalším
soutěžním ročníku podmínky pro jeho působení v mateřském klubu na úrovni jeho sportovní
výkonnosti, schválí Výkonný výbor ČMFS, jehož rozhodnutí nahradí souhlas mateřského
klubu, přestup hráče podle jeho přání do jiného klubu, za podmínky úhrady odstupného podle
čl. 12.
7. Zvláštní opatření jako v odst. 6, v zájmu přestupů a hostování hráčů, může výkonný výbor
ČMFS přijímat i tehdy, jestliže činnost orgánů klubu je vyloučena v důsledku jeho likvidace,
prohlášení konkursu či jiných skutečností neumožňujících řádnou činnost jeho orgánů.

Článek 15
1. Zrušuje se přestupní řád Českého fotbalového svazu schválený s účinností od 1. července
1993.

2. Tento přestupní řád schválil výkonný výbor ČMFS dne 2. května 1994. Jeho změny a doplňky
jsou uvedeny v jeho jednotlivých vydáních zveřejněných v souborech předpisů pro soutěžní
ročníky 1994-1995 až 2002-2003. Toto úplné znění nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.

