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Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 2/2017  
Některé druhy přestupů bez souhlasu mateřského klubu 

 

I.  

Úvodem   

Účelem tohoto metodického pokynu je upozornit členy FAČR, především pak členské kluby, 
na postupy spojené s některými druhy přestupů bez souhlasu mateřského klubu, konkrétně na ty, 
jež nemají přesah do profesionálního fotbalu, resp. kde nijak nefiguruje profesionální smlouva.  

Jde tedy o postupy spojené s: 

a) tzv. volným přestupním termínem od 1. 6. do 20. 6.; 
b) přestupem hráče, který nemá uplatnění v mateřském klubu – omezovaní hráči; 
c) přestupem hráče po uplynutí 12 měsíců od posledního nastoupení hráče v soutěžním utkání; 
d) tzv. školním přestupem dorostence. 

 

II.  

Přestupní termín od 1. 6. do 20. 6. 

1) Obecně 
 

V období od 1. 6. do 20. 6. lze přestup v režimu amatérských hráčů uskutečnit bez souhlasu 
mateřského klubu. (§ 7 odst. 4 PŘ) 

 

2) Postup 
 

a) Chce-li hráč přestoupit v rámci tohoto přestupního termínu, pak členskému klubu, do 
něhož má přestoupit (nový klub), udělí souhlas ve formě jím vyplněného a 
vlastnoručně podepsaného formuláře, který je k dispozici na portálu is.fotbal.cz pod 
názvem „Žádost/Souhlas“, v němž hráč vyplní kolonky „člena FAČR“ a „s přestupem“. 
(§ 25 odst. 1 ERŘ) 

b) Formulář se souhlasem členský klub založí a na vyzvání jej pro případnou kontrolu 
předloží Sekretariátu FAČR, případně Odvolací komisi pro případ řízení o námitkách. 
(§ 25 odst. 2 ERŘ) 

c) Nutno upozornit, že udělením tohoto souhlasu se hráč vzdává možnosti pro tento 
přestupní termín vzít souhlas zpět, natož jej udělit jinému členskému klubu. Jinými slovy, 
členský klub je na základě tohoto souhlasu oprávněn přestup provést. (§ 25 odst. 1 ERŘ)  

d) Administrátor nového klubu pak v termínu od 1. 6. do 20. 6. vyhledá na is.fotbal.cz 
kartu hráče a stiskne tlačítko „Volný přestup“ a následně odešle oznámení o 
přestupu tak, že stiskne tlačítko „Odeslat oznámení“. Opět s tím, že jeho odesláním 
se vzdává práva vzít je zpět. (§ 25 odst. 3 ERŘ) 

e) FAČR ke dni 1. 7. zaregistruje přestup hráče do nového klubu. (§ 7 odst. 6 
Přestupního řádu, stejně jako § 25 odst. 4 ERŘ) 

f) Za tento druh přestupu nový klub vždy platí stanovené odstupné (§ 9 odst. 3 PŘ), 
a to ve výši určených dle tabulek obsažených v § 10 až § 13 PŘ a k nim se vážících 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/20


  2  

ustanoveních. Tedy i v případech hráčů, u kterých by přicházel v úvahu přestup jako 
omezovaných hráčů nebo hráčů, kteří nenastoupili po dobu 12 měsíců do soutěžního 
utkání. Odstupné vypočítává informační systém automaticky u každého hráče. 

 

3) Storno tzv. volného přestupu 

 

I přes řečené v odstavci 2 písm. f) výše Sekretariát FAČR provede storno tzv. volného přestupu, 
a to na základě souhlasného prohlášení všech tří stran přestupu – mateřského klubu, nového klubu 
a hráče, který bude Sekretariátu FAČR zaslán nejpozději do 31. 8. s tím, že storno nebude 
provedeno nastoupil-li mezitím hráč za nový klub do soutěžního utkání.  

 

 

III.  

Přestup omezovaného hráče 

1) Obecně 

Jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, je Výkonný výbor oprávněn přijmout opatření 
připouštějící odchylky od PŘ, mimo jiné, pokud členský klub nemá družstvo v určité věkové 
kategorii. (§ 28 odst. 3 písm. b) PŘ). 

Tak Výkonný výbor také učinil s účinností k 1. 6. 2016, kdy vstoupilo v účinnost 
Opatření Výkonného výboru č. 1/2016 (dostupné na Úřední desce v sekci Předpisy – 
Rozhodnutí VV). 

Tento druh přestupu: 

a) je bez jakéhokoliv odstupného, avšak 
b) pouze na období do konce soutěžního ročníku. 

Podstatou přestupu je umožnit hráči působit v té kategorii, do které dle svého věku náleží a 
nenutit jej nastupovat v kategorii vyšší, stejně tak ovšem umožnit členskému klubu, v němž je 
zaregistrován „postavit“ družstvo, v němž hráč využití mít bude, na další soutěžní ročník (typicky 
překlenout kategorii, kdy členský klub např. nemá žáky, má ovšem dorost apod.). 

 

2) Postup (dle Opatření VV č. 1/2016) 

 

a) Hráč udělí souhlas, jak je popsán v článku II. odst. 2) písm. a) výše, členský klub jej 

archivuje. 

b) Žádost o přestup se podává písemně ve standardním přestupním termínu od 1. 7. 

Nevyužívá se tedy Informační systém. 

c) Sekretariátu FAČR je potřeba doložit žádost nového klubu a omezovaného hráče (v 

zásadě tedy stačí žádost nového klubu doprovozená kopií souhlasu nebo lze využít 

formuláře Přestupní lístek) doprovozenou potvrzením okresního fotbalového svazu, že 

mateřský klub nemá v dané kategorii družstvo. 

 

IV.  

Přestup hráče po uplynutí 12 měsíců od posledního nastoupení hráče v soutěžním utkání 

1) Obecně 
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Přestupní řád se snaží pamatovat na vícero situací, které členské kluby a hráče mohou potkat. 
Jednou z nich je též postavení hráče, který z jakéhokoliv důvodu nenastoupil po dobu 12 měsíců 
do soutěžního utkání ve smyslu § 7 odst. 5 písm. a) PŘ. Typicky jde o případ, kdy hráč s aktivním 
fotbalem přestal a chce se k němu vrátit. Nastoupením do soutěžního utkání se rozumí skutečnost, 
že hráč nastoupil k soutěžnímu utkání v základní sestavě nebo do něj v jeho průběhu vstoupil jako 
střídající hráč. Skutečnost, že byl v zápise o utkání, ale na hřiště nenastoupil tedy neznemožňuje 
uskutečnit tento druh přestupu. 

Tento druh přestupu: 

a) je bez jakéhokoliv odstupného a 
b) má trvalý charakter. 

 

 

2) Postup 

 

Přesný postup se odvíjí od toho, zda se má hráč v novém klubu stát profesionálem nebo být 
amatérským hráčem. Zatímco prvé je v praxi krajně nepravděpodobné, druhé může být naopak 
poměrně časté, a proto se pro účely tohoto metodického pokynu omezíme pouze na druhou 
variantu. (§ 25 odst. 5 až 7 ERŘ) 

a) Hráč udělí souhlas, jak je popsán v bodě II. 2) a) výše, nový klub jej archivuje. 

b) Současně hráč novému klubu poskytne vyplněný formulář, který je k dispozici na portálu 

is.fotbal.cz pod názvem „Nevyužívání hráče mateřským klubem“. 

c) Nový klub spolu s hráčem vyplní formulář, který je k dispozici na portálu is.fotbal.cz 

pod názvem „Přestupní lístek“. Ten musí být podepsán za nový klub osobou nebo 

osobami oprávněnými za tento klub jednat. Na místě pro podpis mateřského klubu se 

přestupní lístek proškrtne. 

d) Formuláře Nevyužívání hráče mateřským klubem a Přestupní lístek doručí Sekretariátu 

FAČR. 

e) Žádost o přestup se podává písemně ve standardním přestupních termínech od 1. 7. a 

1. 1. Nevyužívá se tedy Informační systém. 

f) Sekretariát FAČR žádost o přestup posoudí, zejména co do splnění formálních náležitostí, 

jakož i co do skutečnosti, zda hráč v posledních 12 měsících nastoupil či nikoliv. 

V pochybnostech žádosti nevyhoví a bude možné, jako i ve všech jiných případech 

souvisejících s registrací přestupů, hostování apod., obrátit se na Odvolací komisi v rámci 

řízení o námitkách. 

V.  

Školní přestup dorostence 

1) Obecně 

Přestupní řád rovněž umožňuje přestup bez souhlasu mateřského klubu v případě dorostence 
- amatéra, který přechází na střední školu, která je v takové vzdálenosti od bydliště hráče, že po 
něm nelze spravedlivě požadovat, aby dále působil v mateřském klubu, a zároveň je nový klub v 
takové vzdálenosti od školy, která hráči umožňuje bez větších obtíží v tomto klubu působit. 

Tento druh přestupu: 

a) je bez jakéhokoliv odstupného a 
b) pouze na období do ukončení studia na škole, resp. do skončení oprávnění hráče 

nastupovat v dorostenecké kategorii. 



  4  

 

2) Postup 

 

a) Hráč udělí souhlas, jak je popsán v bodě II. 2) a) výše, nový klub jej archivuje. 

b) Současně hráč novému klubu poskytne potvrzení školy, na kterou přechází, a to na 

předepsaném formuláři, který je k dispozici na portálu is.fotbal.cz pod názvem „Potvrzení 

o studiu“. 

c) Hráč novému klubu poskytne fotokopii občanského průkazu. 

d) Nový klub spolu s hráčem vyplní formulář, který je k dispozici na portálu is.fotbal.cz 

pod názvem „Přestupní lístek“. Ten musí být podepsán za nový klub osobou nebo 

osobami oprávněnými za tento klub jednat. Na místě pro podpis mateřského klubu se 

přestupní lístek proškrtne. 

e) Formuláře potvrzení o studiu a Přestupní lístek doručí Sekretariátu FAČR. 

f) Žádost o přestup se podává písemně ve standardním přestupních termínech od 1. 7. a 

1. 1. Nevyužívá se tedy Informační systém. 

g) Sekretariát FAČR žádost o přestup posoudí, zejména co do splnění formálních náležitostí, 

jakož i co do podmínek PŘ, tedy zejména vzdáleností bydliště, nového klubu apod. 

V pochybnostech žádosti nevyhoví a bude možné, jako i ve všech jiných případech 

souvisejících s registrací přestupů, hostování apod., obrátit se na Odvolací komisi v rámci 

řízení o námitkách. 

 


