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PŘESTUPNÍ ŘÁD
SVAZU FUTSALU ČESKÉ REPUBLIKY
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Základní ustanovení
1. Svaz futsalu České republiky, jakožto spolek se širokou základnou členů, jejichž podstatnou
část tvoří hráči a členské kluby, dbá o to, aby při vnitrostátních, a mezinárodních přestupech
hráčů, jakož i při jejich hostování byla zachována pravidla, která jsou nezbytná pro ochranu
oprávněných zájmů:
a) hráčů;
b) členských klubů;
c) SFČR.
2. Tento Přestupní řád Svazu futsalu České republiky (dále „tento řád“) je vnitřním předpisem
Svazu futsalu České republiky (dále „SFČR“ nebo „Svaz“) vydaným v souladu s článkem 6
odst. 2 Stanov SFČR, který upravuje vnitrostátní a v míře jaké to povolují předpisy FIFA
mezinárodní přestupy hráčů, jakož i jejich hostování. Tento řád vychází ze Stanov Svazu a
zapracovává též příslušné předpisy FIFA, upravuje zejména podrobnosti týkající se:
a) přestupů a hostování hráčů;
b) odstupného;
c) uzavírání některých smluv, jejich náležitostí, plnění a zrušení závazků z nich;
d) přestupů a hostování ve vztazích se zahraničním prvkem;
e) otázek souvisejících s úpravou podle písmen a) až d).
§2
Výklad některých pojmů
1. Pro účely tohoto řádu se v souladu se Stanovami následujícími pojmy rozumí:
a) amatérský hráč – hráč, který není profesionálním hráčem;
b) člen SFČR – fyzická nebo právnická osoba, která je v souladu se Stanovami
zaregistrována jako člen SFČR;
c) člen SFČR se zvláštními právy a povinnostmi – člen SFČR, který je v souladu se
Stanovami zaregistrován jako hráč, trenér, rozhodčí, delegát, administrátor členského
klubu, lékař nebo jiný zdravotník členského klubu, klubu, hráč reprezentace futsalu ČR,
člen realizačního týmu reprezentace futsalu ČR nebo členský klub;
d) členský klub – právnická osoba, která je v souladu se Stanovami zaregistrována jako
člen SFČR se zvláštními právy a povinnostmi členského klubu;
e) hostící klub – členský klub, v němž má profesionální hráč dočasně působit na základě
hostování;

Přestupní řád SFČR – edice 2020/2021
f) hostování – dočasné působení profesionálního hráče jako hráče v jiném než
mateřském klubu při dočasném přerušení takového působení tohoto hráče
v mateřském klubu;
g) hráč – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen SFČR se
zvláštními právy a povinnostmi hráče;
h) klub – členský klub nebo zahraniční klub;
i) mateřský klub – členský klub, v němž hráč působí jako hráč bezprostředně před svým
přestupem do nového klubu, nebo v němž jakožto profesionální hráč přechodně
přestal působit z důvodu svého hostování v hostícím klubu;
j) nastoupení hráče v soutěžním utkání – skutečnost, že hráč byl uveden v zápisu
o soutěžnímu utkání soutěže organizované v souladu se Stanovami;
k) nový klub – členský klub, v němž má hráč působit po svém přestupu z mateřského
klubu;
l) omezovaný hráč – hráč registrovaný v členském klubu, který nemá družstvo v takové
kategorii mládeže nebo dospělých, do níž hráč náleží;
m) Portál – internetový portál SFČR, jehož prostřednictvím SFČR komunikuje se svými
pobočnými spolky, jakož i se svými členy, na němž v souladu se Stanovami a dalšími
předpisy SFČR uveřejňuje zejména důležité informace, které se týkají SFČR, jejích
pobočných spolků a jejích členů;
n) profesionální hráč – hráč, který má s členským klubem, v němž jako hráč působí,
uzavřenou účinnou a Svazem evidovanou profesionální smlouvu, na základě, které mu
v souvislosti s jeho působením jako hráče v tomto členském klubu přísluší odměna
převyšující jeho účelně vynaložené náklady na toto působení;
o) profesionální smlouva – písemná a Svazem evidovaná smlouva, která obsahuje
přinejmenším náležitosti stanovené tímto řádem, včetně úpravy odměny pro hráče ve
výši dosahující měsíčně alespoň 5.000- Kč s tím, že je-li odměna vyplácena hráči do
jeho 18. roku věku, může být část této odměny až do hodnoty 3.000, - Kč poskytována
ve formě nepeněžitého plnění;
p) přestup – změna trvalého působení hráče jako hráče spočívající v nahrazení jeho
působení v mateřském klubu jeho působení v novém klubu;
q) Stanovy – základní vnitřní předpis SFČR schválený Valnou hromadou, včetně
případných změn a doplňků;
r) Úřední deska – součást Portálu, jemuž prostřednictvím je SFČR oprávněn doručovat
svým členům rozhodnutí svých orgánů a jiná oznámení;
s) zahraniční asociace – národní fotbalová nebo futsalová asociace sdružena ve FIFA
s výjimkou SFČR;
t) zahraniční klub – futsalový klub, jenž je členem zahraniční asociace;
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u) zahraniční profesionální smlouva – smlouva o působení hráče v zahraničním klubu,
která je jako profesionální smlouva uznávána zahraniční asociací, jejímž je tento
zahraniční klub členem;
v) zprostředkovatel – fyzická osoba nebo právnická osoba, která za úplatu či bezúplatně
vykonává Zprostředkovatelskou činnost dle Zprostředkovatelského řádu SFČR.
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 SFČR,
případně s jeho obvyklým významem.
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ČÁST DRUHÁ
PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ HRÁČŮ
Oddíl 1
Obecná ustanovení
§3
1. Přestup a hostování v režimu profesionálních hráčů a přestup v režimu amatérských hráčů se
souhlasem mateřského klubu lze v rámci I. a II. ligy uskutečnit pouze na základě takového
podání směřujícího k registraci přestupu, nebo hostování hráče, které je uskutečněno v období:
a) od 1. 8. do 31. 10. (dále „letní přestupní období“) nebo
b) od 1. 2. do 28. 2. (dále „zimní přestupní období“).
2. Přestup a hostování v režimu profesionálních hráčů a přestup v režimu amatérských hráčů se
souhlasem mateřského klubu lze v rámci nižších soutěží než uvedených v odstavci 1 a
v soutěžích žen uskutečnit pouze na základě takového podání směřujícího k registraci přestupu,
nebo hostování hráče, které je uskutečněno v období od 1. 8. do 30. 6.
3. Přestup a hostování v režimu amatérských hráčů, kteří v daném soutěžním ročníku dovrší
nejvýše 19 let, se souhlasem mateřského klubu lze v rámci I. a II. ligy uskutečnit pouze na
základě takového podání směřujícího k registraci přestupu, nebo hostování hráče, které je
uskutečněno v období podle odstavce 2.
4. V jednom soutěžním ročníku je hráč oprávněn působit nejvýše ve třech klubech s možností
nastoupit k soutěžnímu utkání nebo v rámci zahraniční asociace ve dvou z nich. V jednom
přestupním období podle odstavce 1 nebo v přestupním období podle odstavce 2 a 3 může
hráč přestup uskutečnit pouze dvakrát.
5. Ustanovení odst. 4 se nevztahuje na hráče přestupujícího mezi dvěma členskými kluby
sdruženými v asociacích se vzájemně se překrývajícími soutěžními ročníky (tj. se začátkem
soutěžního ročníku v létě či na podzim u jedné a v zimě či na jaře u druhé asociace), jenž je
způsobilý hrát v průběhu příslušného soutěžního ročníku oficiální utkání za třetí členský klub,
a to za podmínky, že řádně splnil veškeré smluvní povinnosti vůči předchozím klubům.
6. Poplatek za přestup a hostování hráče v režimu profesionálních hráčů a za přestup v režimu
amatérských hráčů činí:
a) 500,- Kč, je-li novým klubem nebo hostícím klubem členský klub účastnící se svým
nejúspěšnějším družstvem I. ligy;
b) 400,- Kč, je-li novým klubem nebo hostícím klubem členský klub účastnící se svým
nejúspěšnějším družstvem II. ligy;
c) 300,- Kč, je-li novým klubem nebo hostícím klubem členský klub účastnící se svým
nejúspěšnějším družstvem divize;
d) 200,- Kč, je-li novým klubem nebo hostícím klubem členský klub účastnící se svým
nejúspěšnějším družstvem krajského přeboru;
e) 100,- Kč, je-li novým klubem nebo hostícím klubem členský klub účastnící se svým
nejúspěšnějším družstvem nižší soutěže, než je krajský přebor;
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f) 50,- Kč, jde-li o přestup nebo hostování hráčky.
7. Poplatek podle odstavce 6 hradí nový klub ve prospěch SFČR na bankovní účet č.
1601116011/0600, přičemž v případě poplatku dle odstavce 6 písm. a) a b) tak činí členský klub
vždy na základě vystavené faktury.
8. Poplatek za hostování profesionálních hráčů se hradí též v případě prodloužení hostování a
předčasného ukončení hostování, a to vždy ve stejné výši, v jaké byl zaplacen původní poplatek
za hostování.

Oddíl 2
Přestupy v režimu profesionálních hráčů
§4
Podmínky přestupu v režimu profesionální hráčů
1. Přestupem v režimu profesionálních hráčů se rozumí přestup profesionálního hráče, který má
po provedení přestupu působit v novém klubu opět jako profesionální hráč.
2. Přestup v režimu profesionálních hráčů se může uskutečnit vždy pouze s písemným souhlasem
mateřského klubu, a to postupem dle § 23 odst. 1 Evidenčního a registračního řádu. Po zahájení
tohoto postupu nesmí hráč nastoupit k žádnému soutěžnímu utkání nebo v rámci zahraniční
asociace, a to až do provedení registrace přestupu nebo do okamžiku, kdy SFČR na Úřední
desce uveřejní, že tato registrace nebyla provedena. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno
ustanovení § 10 odst. 2 tohoto řádu.
3. Je-li profesionální smlouva zaregistrována v evidenci SFČR přede dnem vzniku své účinnosti,
ode dne své registrace vylučuje, aby hráč přestoupil do jiného klubu než do členského klubu,
který s ním tuto smlouvu uzavřel, ledaže následně dojde ke zrušení registrace této smlouvy.
4. Přestup v režimu profesionálních hráčů nelze uskutečnit:
a) nemá-li hráč ukončené hostování;
b) hráč je v prodlení s plněním povinností vyplývající pro něj z pravomocného rozhodnutí
rozhodce, rozhodčího senátu nebo odvolacího rozhodčího senátu Sboru rozhodců
SFČR;
c) je-li nový klub ve výkonu trestu zákazu přestupů uloženého v disciplinárním řízení
podle Disciplinárního řádu, popřípadě vyplývajícího z pravomocného rozhodnutí
rozhodce, rozhodčího senátu nebo odvolacího rozhodčího senátu Sboru rozhodců
SFČR.
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Oddíl 3
Hostování v režimu profesionálních hráčů
§5
Podmínky hostování profesionálních hráčů
1. Hostování profesionálních hráčů se může uskutečnit vždy pouze s písemným souhlasem
mateřského klubu, a to postupem dle § 30 odst. 1 Evidenčního a registračního řádu. Po zahájení
tohoto postupu nesmí hráč nastoupit k žádnému soutěžnímu utkání nebo v rámci zahraniční
asociace, a to až do provedení registrace hostování nebo do okamžiku, kdy SFČR na Úřední
desce uveřejní, že tato registrace nebyl provedena.
2. Ustanovení §3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu platí i pro případné prodloužení hostování na
základě dohody mateřského klubu, hostícího klubu a hráče s tím, že se postupuje podle § 30
odst. 3 Evidenčního a registračního řádu.
3. Hostování profesionálních hráčů:
a) nesmí přesáhnout dobu účinnosti profesionální smlouvy uzavřené mezi hráčem a
mateřským klubem, a to ani v případě prodloužení hostování;
b) které je zahájené v letním přestupním období nesmí skončit dříve než v den
předcházející počátku bezprostředně následujícího zimního přestupního období;
c) které je zahájené v zimním přestupním období nesmí skončit dříve než v den
předcházející počátku bezprostředně následujícího letního přestupního období;
d) které je zahájené v období podle § 3 odst. 2 nebo 3 tohoto řádu nesmí skončit dříve
než v poslední den daného soutěžního ročníku.
4. Na základě dohody mezi mateřským klubem, hostícím klubem a hráčem může dojít k ukončení
hostování před původně dohodnutým termínem. Tím však není dotčena povinnost:
a) dodržet lhůty podle odstavce 3;
b) učinit podání směřující k registraci ukončení tohoto hostování pouze v přestupních
obdobích podle §3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu;
c) uskutečnit příslušný postup podle § 30 odst. 2 Evidenčního a registračního řádu.
5. Pokud má dojít k přestupu hráče do zahraničního klubu nebo k jeho hostování v takovém
klubu, může být na základě dohody mezi mateřským klubem, hostícím klubem a hráčem
zkrácena doba hostování podle odstavce 3 písm. b), a to k prvému dni přestupního období
stanoveného zahraniční asociací, v jejímž rámci má hráč na základě přestupu nebo hostování
působit.
6. Hostování profesionálních hráčů nelze uskutečnit:
a) nemá-li hráč ukončené jiné hostování; tím není dotčeno ustanovení odstavce 7;
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b) hráč je v prodlení s plněním povinností vyplývající pro něj z pravomocného rozhodnutí
rozhodce, rozhodčího senátu nebo odvolacího rozhodčího senátu Sboru rozhodců
SFČR;
c) je-li nový klub ve výkonu trestu zákazu přestupů a hostování uloženého
v disciplinárním řízení podle Disciplinárního řádu, popřípadě vyplývajícího
z pravomocného rozhodnutí rozhodce, rozhodčího senátu nebo odvolacího
rozhodčího senátu Sboru rozhodců SFČR.
7. Hostící klub, není bez písemného souhlasu členského klubu, ze kterého byl hráč k hostování
uvolněn, oprávněn uvolnit tohoto hráče k dalšímu hostování.

Oddíl 4
Přestupy v režimu amatérských hráčů
§6
Podmínky přestupu v režimu amatérských hráčů
1. Přestupem v režimu amatérských hráčů se rozumí přestup:
a) amatérského hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu opět jako
amatérský hráč;
b) amatérského hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu jako
profesionální hráč.
2. Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup v režimu amatérských hráčů uskutečnit na základě
takového podání směřujícího k registraci přestupu hráče, které je uskutečněno v období od 1.
6. do 20. 6.
3. Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup amatérských hráčů uskutečnit též:
a) jako přestup nevyužívaného amatérského hráče, a to na základě takového podání
směřujícího k registraci přestupu hráče nebo hráčky, které je uskutečněno v některém
z období podle § 3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu, vždy však nejdříve po uplynutí 24
měsíců od posledního nastoupení hráče v soutěžním utkání a v souladu s příslušným
postupem podle § 25 odst. 1 Evidenčního a registračního řádu;
b) jako přestup hráče po skončení účinnosti profesionální smlouvy za dodržení podmínek
podle odstavce 4 nebo 5;
c) má-li dojít k přestupu amatérského hráče, který má po provedení přestupu působit
v novém klubu jako profesionální hráč podle odstavce 1 písm. b), který není hráčem po
skončení účinnosti profesionální smlouvy podle písmena b), a to na základě takového
podání směřujícího k registraci přestupu hráče, které je uskutečněno v období podle §3
odst. 1,2 nebo 3 tohoto řádu a v souladu s příslušným postupem podle § 28
Evidenčního a registračního řádu;
d) v případě přestupu omezovaného hráče, a to na základě takového podání směřujícího
k registraci přestupu hráče, které je uskutečněno v období podle § 3 odst. 1, 2 nebo 3
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tohoto řádu a v souladu s příslušným postupem podle § 29 odst. 1 Evidenčního a
registračního řádu; takový přestup je účinný do konce soutěžního ročníku, v němž je
uskutečněn, a SFČR provede přestup hráče zpět do mateřského klubu k jeho konci.
4. Podání směřující k přestupu hráče se souhlasem mateřského klubu nebo bez souhlasu
mateřského klubu v případě takového hráče, jemuž skončila účinnost profesionální smlouvy,
je možné učinit v obdobích podle §3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu, a to postupem podle § 27
Evidenčního a registračního řádu.
5. Mimo období podle odstavce 4 lze podání směřující k přestupu hráče, jemuž skončila účinnost
profesionální smlouvy, učinit pouze v případě, že účinnost takové profesionální smlouvy
s mateřským klubem skončila před koncem období podle §3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu.
Ustanovení odstavce 6 písm. a) se nepoužije v případě, že po provedení přestupu má hráč
působit jako profesionální hráč.
6. Přestup v režimu amatérských hráčů nelze uskutečnit:
a) do uplynutí lhůty 30 dnů od posledního soutěžního utkání organizovaného v souladu
se Stanovami nebo v rámci zahraniční asociace, jehož se hráč účastnil jako profesionální
hráč nebo jako hráč působící na základě své zahraniční profesionální smlouvy;
b) hráč je v prodlení s plněním povinnosti vyplývající pro něj z pravomocného rozhodnutí
rozhodce, rozhodčího senátu nebo odvolacího rozhodčího senátu Sboru rozhodců
SFČR;
c) je-li nový klub ve výkonu trestu zákazu přestupů uloženého v disciplinárním řízení
podle Disciplinárního řádu, popřípadě vyplývajícího z pravomocného rozhodnutí
rozhodce, rozhodčího senátu nebo odvolacího rozhodčího senátu SFCŘ;
d) v případech přestupu bez souhlasu mateřského klubu podle odstavce 3 písm. b) u hráče,
který po skončení účinnosti profesionální smlouvy, nastoupil za kterékoliv družstvo
mateřského klubu v soutěžním utkání jako amatérský hráč.
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ČÁST TŘETÍ
ODSTUPNÉ
§7
Obecná ustanovení
1. Za přestup hráče se hradí:
a) smluvené odstupné, nebo
b) stanovené odstupné.
2. Smluvené odstupné platí nový klub mateřskému klubu v případech, kdy:
a) jde o přestup v režimu profesionálních hráčů;
b) jde o přestup v režimu amatérských hráčů a tento přestup se uskutečňuje podle § 3 odst.
1, 2 nebo 3 tohoto řádu se souhlasem mateřského klubu.
3. Stanovené odstupné platí nový klub mateřskému klubu za předpokladu, že jde o přestup
v režimu amatérských hráčů a tento přestup se uskutečňuje podle § 6 odst. 2 nebo § 6 odst. 3
písm. c) tohoto řádu.
4. Jestliže hráč přestoupí do zahraničního klubu a do 16 měsíců od tohoto přestupu přestoupí
dále do členského klubu odlišného od původního mateřského klubu, z něhož přestoupil do
zahraničního klubu, platí nový členský klub stanovené odstupné tomuto mateřskému klubu.
5. Jestliže hráč přestoupí z mateřského klubu bez jeho souhlasu na základě podání směřujícího
k registraci přestupu v období podle § 6 odst. 2 toho řádu do nového členského klubu a
následně přestoupí se souhlasem tohoto nového klubu do dalšího nového klubu nebo v něm
bude hostovat v bezprostředně následujícím období podle § 3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu,
doplatí další nový klub mateřskému klubu rozdíl mezi částkou stanoveného odstupného, kterou
by byl povinen zaplatit další nový klub mateřského klubu, kdyby hráč místo do nového klubu
přestoupil bez souhlasu mateřského klubu přímo do něho, a částkou, které byla skutečně
vyplacena novým klubem mateřskému klubu.
6. Jestliže hráč přestoupí z mateřského klubu se souhlasem mateřského klubu a následně
přestoupí se souhlasem tohoto nového klubu do dalšího nového klubu v letním nebo zimním
přestupním období daného soutěžního ročníku nebo v bezprostředně následujícím letním
nebo zimním přestupním období, nebo jestliže hráč přestoupí z nového klubu bez jeho
souhlasu na základě podání směřujícího k registraci přestupu v období podle § 6 odst. 2 tohoto
řádu do nového členského klubu, doplatí další nový klub mateřskému klubu rozdíl mezi částkou
stanoveného odstupného, kterou by byl povinen zaplatit další nový klub mateřskému klubu,
kdyby hráč místo do nového klubu přestoupil bez souhlasu mateřského klubu přímo do něho,
a částkou, která byla skutečně vyplacena novým klubem mateřskému klubu.
7. Smluvené odstupné ani stanovené odstupné se neplatí za přestup nevyužívaného amatérského
hráče podle § 6 odst. 3 písm. a), hráče po skončení účinnosti profesionální smlouvy podle § 6
odst. 3 písm. b) a omezovaného hráče podle § 6 odst. 3 písm. d) tohoto řádu.
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8. V případě, že je o to požádán novým klubem, je mateřský klub povinen vystavit novému klubu
ve vztahu ke stanovenému odstupnému daňový doklad, který splňuje náležitosti dané právním
řádem České republiky.

§8
Výše stanoveného odstupného za přestup v kategorii mužů a hráčů do 18 let
1. Stanovené odstupné se platí v případech přestupu hráče v následující výši:
Soutěž
do 18 let
19 až 23 let
24 až 30 let
I. a)
I. liga
15.000, - Kč 50.000, - Kč 100.000, - Kč
I. b)
I. liga
10.000, - Kč 20.000, - Kč 40.000, - Kč
I. c)
I. liga
3.000, - Kč
10.000, - Kč 20.000, - Kč
II.
II. liga
1.500, - Kč
5.500, - Kč
10.000, - Kč
III.
Divize
1.000, - Kč
2.000, - Kč
3.500, - Kč
IV.
Krajský přebor
1.000, - Kč
1.200, - Kč
1.500, - Kč
V.
Okresní přebor
500, - Kč
1.000, - Kč
1.200, - Kč

31 až 33 let
50.000, - Kč
20.000, - Kč
10.000, - Kč
5.000, - Kč
2.000, - Kč
1.200, - Kč
1.000, - Kč

Pozn. 1) I. a) platí, jedná-li se o přestup hráče, který zaznamenal 50 a více startů v I. lize, nebo 10 a více
startů v reprezentaci futsalu „A“ v kategorii mužů.
Pozn. 2) I. b) platí, jedná-li se o přestup hráče, který zaznamenal 1 až 9 startů za reprezentaci „A“ v kategorii
mužů, nebo 10 až 49 start v I. lize, nebo 5 a více startů v reprezentaci futsalu v kategorii „U19“ nebo „U21“.
Pozn. 3) v případě přestupu hráče v soutěži divize a níže (III. až V.) se výše stanovené odstupného dle
tabulky, jedná-li se o hráče, který disponuje 30 a více starty v I. lize, nebo 15 a více starty v reprezentaci
futsalu v kategorii „U19“ nebo „U21“, dle tabulky pro účely stanovení stanoveného odstupného násobí
dvěma.

2. Pro účely určení výše stanoveného odstupného a zařazení hráče do věkového kategorie mužů
a jejich příslušné podkategorie je rozhodný věk, který hráč dovrší v soutěžním ročníku, v němž
se uskutečňuje přestup.
3. Konkrétní částka stanoveného odstupného podle odstavce 1 se určí podle soutěže, již se
účastní:
a) nejúspěšnější družstvo mateřského členského klubu v kategorii mužů;
b) nejúspěšnější družstvo mateřského členského klubu v kategorii U20, nemá-li tento
členský klub družstvo mužů;
c) nejúspěšnější družstvo mateřského klubu v kategorii U18, nemá-li tento členský klub
družstvo v kategorii U20.
4. Má-li dojít k přestupu do členského klubu nižší soutěže, než hráč dosud působil, neplatí
odstavec 3 a částka stanoveného odstupného se určí jako aritmetický průměr částky určené
podle odstavce 3 a částky určené podle soutěže, jíž se v kategorii mužů účastní nejúspěšnější
družstvo nového klubu.
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5. Stanovené odstupné se u přestupu hráčů, kteří přestoupili do nového klubu, který nemá takové
družstvo, aby bylo možné určit stanovené odstupné podle odstavce 3 nebo 4, určí tak, jako by
se mateřský klub účastnil svým nejúspěšnějším družstvem v kategorii mužů Okresního
přeboru.
6. Stanovené odstupné se u přestupu hráčů, kteří přestoupili do nového klubu z klubu, který
v předchozím soutěžním ročníku působil v I. lize, určuje ještě po dobu následujícího
soutěžního ročníku, jako by se původní klub účastnil svým nejúspěšnějším družstvem I. ligy, i
když v ní již nepůsobí.
7. Pro přestup hráček činí stanovené odstupné 1.000, - Kč.
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ČÁST ČTVRTÁ
UZAVÍRÁNÍ SMLUV, JEJICH NÁLEŽITOSTI, PLNĚNÍ A
ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ Z NICH
Oddíl 1
Uzavírání smluv
§9
Smlouvy s třetími osobami
1. Členský klub nesmí uzavřít žádnou smlouvu, která by jakékoli třetí osobě, zejména jinému
členskému klubu, umožnila získat vliv na jeho nezávislost v otázkách:
a) jeho volby hráčů, s nimiž uzavře profesionální smlouvu;
b) přestupů a hostování hráčů;
c) výkonů jeho družstev.
2. Členský klub nesmí uzavřít ani žádnou takovou smlouvu, kterou by získal vliv ve smyslu
odstavce 1 na nezávislost jiného členského klubu.
3. Členský klub ani hráč nesmí uzavřít se třetí osobou smlouvu, která by tuto třetí osobu
opravňovala podílet se, ať již zcela nebo částečně, na odměně splatné v souvislosti s budoucím
přestupem nebo hostováním hráče nebo která by této osobě udělovala jakákoli práva
v souvislosti s budoucím přestupem či hostováním nebo s odměnou za přestup či hostování.
4. Porušení odstavců 1 až 3 podléhají sankcím ze strany orgánů FIFA v souladu s jejími předpisy.

§10
Profesionální smlouvy
1. Členský klub, který má v úmyslu uzavřít smlouvu s hráčem, je povinen písemně informovat
klub, v němž tento hráč působí, ještě před zahájením jednání s hráčem; porušení této
povinnosti je disciplinárním přečinem
2. Profesionální hráč je oprávněn uzavřít profesionální smlouvu s jiným členským klubem, pouze
pokud účinnost jeho dosavadní profesionální smlouvy zanikla nebo pokud má do šesti měsíců
zaniknout; porušení tohoto požadavku je disciplinárním přečinem.
3. Profesionální hráč je oprávněn mít v jednom okamžiku uzavřenu pouze jednu účinnou
profesionální smlouvu; porušení tohoto požadavku je disciplinárním přečinem.
4. Profesionální hráč, který má uzavřenou profesionální smlouvu s členským klubem FAČR,
může uzavřít svou druhou profesionální smlouvu s jiným členským klubem SFČR pouze
v případě, kdy získá písemný souhlas členského klubu FAČR, se kterým má uzavřenou
profesionální smlouvu.
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5. Profesionální hráč, který má uzavřenou profesionální smlouvu s členským klubem SFČR může
podepsat druhou profesionální smlouvu s členským klubem FAČR pouze v případě, kdy získá
písemný souhlas členského klubu SFČR, se kterým má uzavřenou profesionální smlouvu.
6. Pro účely ustanovení odstavců 2 a 3 se profesionální smlouvou rozumí též zahraniční
profesionální smlouva.

Oddíl 2
Náležitosti profesionálních smluv
§11
Obecné náležitosti
1. Každá profesionální smlouva musí z hlediska všech svých obsahových náležitostí, jakož i
z hlediska svého účelu odpovídat platným právním předpisům a dobrým mravům.
2. Porušení ustanovení odstavce 1 má právní následky vyplývající z platných právních předpisů.
Nedostatek písemné formy způsobuje, že nejde o profesionální smlouvu.
3. Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, s výjimkou náležitosti formy smlouvy, pro zahraniční
profesionální smlouvu. Taková smlouva a nedodržení jejich náležitostí se řídí právním řádem
státu, v němž má zahraniční klub své sídlo.

§12
Náležitosti stanovené předpisy FIFA
1. Profesionální smlouva musí být uzavřena vždy:
a) nejméně po dobu do konce soutěžního ročníku, v němž nabyla účinnosti;
b) nejvýše na dobu pěti let;
c) nejvýše na dobu tří let, jde-li o hráče mladšího 18 let;
d) nejvýše na dobu hostování, uzavírá-li profesionální smlouvu členský klub s hráčem, který
působí v zahraničním klubu;
e) vždy s hráčem, který dovršil alespoň 15. roku věku.
2. Je-li do sjednávání smlouvy zapojen zprostředkovatel, musí ve smlouvě být uvedeno jeho
jméno.
3. Profesionální smlouva nesmí být ze strany členského klubu uzavřená s odkládacími
podmínkami, že hráči bude:
a) umožněno plnit jeho povinnosti v souladu s jeho lékařským vyšetřením;
b) uděleno pracovní povolení.
4. Ustanovením odstavce 3 není dotčena možnost v případě nepříznivého lékařského posudku
nebo nedostatku pracovního povolení postupovat podle § 13 odst. 6 písm. b) tohoto řádu.
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§13
Náležitosti stanovené UEFA a ostatní náležitosti
1. V rámci vymezení smluvních stran musí profesionální smlouva obsahovat nejméně:
a) jméno, příjmení, datum narození, bydliště, identifikační číslo přidělené na základě
registrace za člena SFČR a národnost hráče;
b) identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka, pokud hráč není v plném rozsahu
svéprávný, a pokud v důsledku toho profesionální smlouvu musí podepsat tento
zákonný zástupce nebo opatrovník;
c) buď identifikaci zprostředkovatele podle § 12 odst. 2 tohoto řádu, anebo výslovný údaj
o tom, že smlouva je uzavírána bez zprostředkovatele;
d) název členského klubu podle zápisu v příslušném rejstříku, jeho sídlo, IČO,
identifikační číslo předělené a základě registrace za člena SFČR a údaj, kým je členský
klub při uzavření smlouvy zastoupen.
2. V rámci obecného vymezení svého předmětu musí profesionální smlouva plně odpovídat
vymezení profesionální smlouvy podle § 2 odst. 1 písm. o) tohoto řádu.
3. V rámci sjednání povinností hráče musí profesionální smlouva obsahovat alespoň vymezení
povinností hráče:
a) působit v členském klubu jako hráč s vlastními účelně vynaloženými náklady
nedosahujícími výše sjednané odměny;
b) strpět snížení sjednané odměny v případě výrazného příjmů členského klubu na základě
sestupu nebo vyloučení jeho A-mužstva ze soutěže, které se v dané sezóně účastní,
s tím, že povinnost podle písmena a) tím není dotčena;
c) sjednanou odměnu pravidelně měsíčně fakturovat tak, aby mohla být řádně splacena
podle odstavce 4 písm. a), je-li hráč plátcem daně z přidané hodnoty podle platných
právních předpisů;
d) řádně a včas hradit veškeré daně, zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
podle platných právních předpisů;
e) mít uzavřeno dle své volby dostupné zdravotní pojištění na krytí zdravotních nákladů
poskytovatelů zdravotních služeb působících v České republice pro případ své nemoci
nebo svého zranění;
f) zúčastňovat se tréninků, soustředění a utkání členského klubu dle svých nejlepších
schopností;
g) podřídit se stanovenému časovému a organizačnímu režimu vyplývajícímu z účasti
členského klubu v jednotlivých soutěžích;
h) dodržovat pokyny trenérů a členů realizačního týmu členského klubu, pomáhat jim
udržovat kázeň v členském klubu, vystupovat na veřejnosti v duchu morálních zásad,
upevňovat dobré jméno a pověst členského klubu;
i) 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;
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j) vynakládat maximální úsilí k dosažení sportovních cílů členského klubu, v utkáních
soutěžit čestně, znát a dodržovat předpisy FIFA, UEFA a SFČR, jakož i dbát, aby
nedocházelo ke škodám na jeho zdraví ani na zdraví jeho spoluhráčů a soupeřů;
k) zúčastňovat se společenských akcí určených členským klubem, vystupovat na
veřejnosti, a to zejména v masových sdělovacích prostředcích, při tréninku a
soustředěních, v oblečení, obuvi a jiných viditelných součástech oděvu způsobem
stanoveným členským klubem;
l) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s jeho činností v členském klubu,
jakož i o všech skutečnostech týkajících se činnosti členského klubu, pokud ke
zpřístupnění některých skutečností třetím osobám nedostane hráč souhlas či pokyn
členského klubu, s tím, že povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku účinnosti ligové
profesionální smlouvy;
m) dodržovat veškeré pokyny a vnitřní předpisy členského klubu;
n) podřizovat se rozhodnutím orgánů a managementu členského klubu;
o) v případě disciplinárního trestu z předchozích působišť (vyplývajících ze soutěží FIFA,
UEFA, SFČR či zahraniční asociace) sdělit udělení tohoto disciplinárního trestu
členskému klubu a nést odpovědnost za škodu způsobenou členskému klubu
porušením této povinnosti s tím, že členský klub je oprávněn započíst takto vzniklou
pohledávku proti pohledávce hráče za členským klubem;
p) nezúčastňovat se osobně ani prostřednictvím jiných osob sázek, her ani soutěží
souvisejících s výsledky utkání členského klubu;
q) neprovozovat bez předchozího písemného souhlasu členského klubu jinou sportovní
činnost;
r) neprodleně informovat členský klub o svém onemocnění nebo úrazu a nepodstupovat,
s výjimkou naléhavých případů, žádná lékařská ošetření bez předchozího informování
lékaře členského klubu;
s) podstupovat na žádost lékaře členského klubu pravidelné lékařské prohlídky a lékařská
ošetření;
t) dodržovat denní rozpis povinností hráče vydaný členským klubem;
u) chránit majetek členského klubu, který mu byl poskytnut pro výkon jeho činnosti, a
pečovat o něj s tím, že hráč je odpovědný za škodu způsobenou na tomto majetku
podle platných právních předpisů.
4. V rámci sjednávání povinností členského klubu musí profesionální smlouva obsahovat alespoň
vymezení povinnosti členského klubu:
a) poskytovat hráči za jeho působení na základě profesionální smlouvy odměnu ve výši
dosahující měsíčně přinejmenším 5.000, - Kč s tím, že celá odměna bude splacena vždy
do sjednaného dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, za který náleží, a to
na účet u banky, jehož identifikaci hráč členskému klubu písemně sdělí;
b) poskytovat odměnu podle odstavce 4 písm. a) hráči i v době, kdy podle lékařského
potvrzení klubového lékaře, popřípadě nezávislého odborníka podle odstavce 5 písm.
a), hráč není v důsledku svého zranění či nemoci, k nimž došlo v příčinné souvislosti
s výkonem sportovní činnosti při plnění jeho povinností hráče, schopen vykonávat
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c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

m)
n)

o)

sportovní činnost a plnit tak své povinnosti z profesionální smlouvy, s tím, že je účelné
též výslovně uvést, že v případech, kdy ke zranění či onemocnění hráče nedojde
v uvedené příčinné souvislosti, nenáleží hráči žádná odměna.
vytvářet na své náklady příznivé podmínky pro trénink, realizaci denního režimu hráče,
jeho stravování, regeneraci a rehabilitaci;
zabezpečit organizaci vstupní zdravotní prohlídky hráče u lékaře členského klubu,
zabezpečovat nejméně jedenkrát ročně pravidelné lékařské prohlídky hráče a zajišťovat
hráči kvalitní lékařskou a terapeutickou službu hrazenou ze zdravotního pojištění hráče;
vykonávat preventivní a osvětovou činnost ve smyslu ochrany před použitím dopingu
a jiných látek ohrožujících správnou životosprávu hráče;
vytvářet odpovídající kulturní prostředí pro trénink a odpočinek hráče;
zajišťovat stravu a ubytování hráče v době zájezdu k utkáním, při soustředěních a
obdobných příležitostech souvisejících s činností mužstva, k nimž byl hráč nominován;
poskytnout hráči sportovní potřeby k tréninkům a utkáním a zajistit jejich udržování a
obvyklou obměnu;
nevyužívat služeb hráče nejméně jeden den v kalendářním týdnu s tím, že neumožňujíli frekvence tréninku nebo utkání, anebo jiné vážné důvody tento postup, je členský
klub povinen hráči umožnit využití tohoto volna kumulovaně v nejbližším možném
období, zpravidla v polovině a na konci soutěžního ročníku; rozsah práva na odměnu
podle písmena a) není ustanovením tohoto písmena i) omezen;
nad rámec písmena i) nevyužívat služeb hráče v rozsahu celkem nejméně 4 týdnů za
každé období 12 měsíců, s tím, že takové nevyužití služeb hráče musí alespoň jednou
trvat bez přerušení přinejmenším 14 kalendářních dnů v souladu se schváleným plánem
sportovní přípravy; toto souvislé volno je možno po dohodě hráče a členského klubu
čerpat i po částech, den nástupu souvislého volna stanoví ve všech případech členský
klub; rozsah práva na odměnu podle písmena a) není ustanovením tohoto písmena j)
omezen;
zajistit hráči dopravu na zápasy a soustředění;
s předchozím výslovným souhlasem trenéra uvolnit hráče k obstarání jeho závažných
soukromých záležitostí; rozsah práva na odměnu podle písmena a) není ustanovením
tohoto písmena l) omezen;
umožnit mladistvým hráčům řádné studium; rozsah práva na odměnu podle písmena
a) není ustanovením tohoto písmena m) omezen;
uchovávat kompletní zdravotní dokumentaci hráče, včetně dokumentace o zdravotních
komplikacích vzniklých při plnění povinností v reprezentačním týmu, a to
prostřednictvím klubového lékaře;
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s výkonem sportovní činnosti
hráče v členském klubu, zejména nešířit o hráči informace, které by mohly negativním
způsobem ovlivnit jeho sportovní kariéru; zachování této mlčenlivosti se nevztahuje na
sportovní výkony hráče.

5. V rámci sjednání dalších práv a povinností smluvních stran musí profesionální smlouva
obsahovat alespoň vymezení:
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a) práva hráče vyžádat si na své náklady názor nezávislého lékařského odborníka v
případě, že má námitky proti názoru klubového lékaře, s tím, že pokud jsou názory i
nadále rozdílné, dohodnou se smluvní strany na nezávislé straně – lékaři, jehož názor
budou akceptovat;
b) práva hráče vyslovit, a to za účasti kapitána družstva nebo zástupce hráčské asociace,
nesouhlas s disciplinárním rozhodnutím členského klubu, ve kterém hráč aktuálně
vykonává sportovní činnost, s tím, že členský klub se zavazuje takovýto nesouhlas s
hráčem projednat, jakož i právo hráče se proti takovému rozhodnutí odvolat ke
statutárnímu orgánu členského klubu, nebo jinému orgánu, který disciplinární řád
členského klubu k tomu určí;
c) práva členského klubu po dohodě s hráčem uzavřít smlouvu s jiným klubem, jejímž
předmětem bude dočasný výkon sportovní činnosti hráče v tomto jiném členském
klubu (hostování);
d) pravidel, jakým způsobem budou využívána práva týkající se využití obrazových snímků
a obrazových a zvukových záznamů hráče s tím, že hráč by měl mít možnost využívat
svá práva sám, není-li to v rozporu se smluvními ujednáními mezi členským klubem a
jeho sponzory/partnery, a členský klub by měl mít možnost využívat tato práva týkající
se hráče jako součásti celého družstva;
e) případných sankcí v podobě pokut, jejichž zaplacení může členský klub požadovat v
souladu s disciplinárními předpisy členského klubu za porušení povinností hráče, a to
v závislosti na závažnosti přestupku.
6. V rámci určení doby své účinnosti musí profesionální smlouva obsahovat alespoň vymezení:
a) doby, na kterou se uzavírá, s uvedením prvního a posledního dne s tím, že je-li současně
smluvně zřizováno právo opce, musí být zřízeno pro obě smluvní strany a musejí být
též vymezeny podmínky jeho výkonu;
b) případů, kdy a s jakou výpovědní lhůtou lze smlouvu vypovědět s tím, že výslovně musí
být připuštěno právo smlouvu vypovědět v souladu s příslušnými předpisy FIFA o
statusu a přestupech hráčů platnými a účinnými v době podání výpovědi;
c) případů okamžitého zrušení smlouvy s tím, že z nich musí být připuštěn přinejmenším
případ okamžitého zrušení ze strany hráče tehdy, kdy je členský klub v jakémkoli
rozsahu po dobu nejméně dvou měsíců v prodlení s plněním své povinnosti řádně a
včas poskytovat hráči odměnu, ledaže členský klub tuto povinnost splní v dodatečné
lhůtě 15 dnů od doručení písemné výzvy.
7. V rámci svých závěrečných ustanovení musí profesionální smlouva obsahovat alespoň
ustanovení o tom, že:
a) se smluvní strany zavazují bojovat proti rasismu a jiné diskriminaci ve futsalu a zdržet
se jakékoliv diskriminace, jakož i ustanovení o svobodě hráče vyjádřit své přesvědčení;
b) se smlouva se řídí právními předpisy České republiky;
c) se smluvní strany zavazují vzájemná práva a povinnosti uplatňovat v souladu s předpisy
podle písmena b), předpisy SFČR, UEFA a FIFA s tím, že jakýkoli spor mezi nimi
vyplývající ze smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s ní bude rozhodnut na návrh
kterékoli z nich v souladu s Řádem rozhodčího řízení SFČR, přičemž rozhodčí nález,
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d)

e)

f)
g)

h)
i)

jímž byl spor takto rozhodnut, může být k žádosti některé ze smluvních stran nebo k
žádosti obou přezkoumán v souladu s Řádem rozhodčího řízení SFČR odvolacím
rozhodčím senátem, aniž tím je dotčena možnost domáhat se přezkumu rozhodnutí
orgánu SFČR u Rozhodčího soudu pro sport se sídlem v Lausanne, tak jak je stanoveno
v předpisech FIFA a UEFA;
které předpisy členského klubu tvoří přílohu smlouvy jako její nedílná součást s tím, že
jejich případné změny jsou závazné od dne následujícího po dni, kdy byl hráč s těmito
změnami klubem prokazatelně seznámen;
členský klub prohlašuje, že jeho předpisy podle písmena d) nejsou v rozporu s
„Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the
professional football sector in the European union, and in the rest od the UEFA
territory“ ze dne 24. ledna 2011;
hráč podpisem smlouvy dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů;
smluvní strany prohlašují, že smlouva plně vyhovuje minimálním požadavkům na
standardní smlouvy profesionálních hráčů futsalu v Evropské unii a na zbývajícím
území UEFA;
pokud je smlouva sepsána ve více jazykových verzích, je v případě rozporu mezi nimi
rozhodující ta, kterou smlouva určí;
smlouva je sepsána ve dvou, popřípadě více vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží
stejný počet vyhotovení s tím, že v případě rozporu mezi jednotlivými vyhotoveními
smlouvy je rozhodující ta verze, která je evidována sekretariátem SFČR.

Oddíl 3
Plnění smluv a jednostranné zrušení závazků z profesionálních smluv
§14
Prodlení členských klubů
1. Členský klub je povinen vyvarovat se tomu, aby se jeho dluhy z profesionálních smluv nebo
ze smluv uzavřených s jinými členskými kluby staly dluhy po splatnosti ve smyslu předpisů
FIFA.
2. Dluh se stává dluhem po splatnosti ve smyslu odstavce 1, jestliže věřitel dlužníka písemně
upozornil na jeho prodlení a stanovil mu přiměřenou lhůtu v délce nejméně deseti dnů k
dodatečnému splnění jeho dluhu; ustanovení § 13 odst. 6 písm. c) tohoto řádu tím však
není dotčeno.
3. Bezdůvodné prodlení s plněním dluhu delší než 30 dnů podléhá sankcím ze strany orgánů
FIFA v souladu s jejími předpisy.
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§15
Jednostranné zrušení závazků z profesionálních smluv
1. Závazky z profesionální smlouvy lze zrušit výpovědí pouze z důvodů vyplývajících z platných
právních předpisů nebo stanovených profesionální smlouvou v souladu s platnými právními
předpisy a dobrými mravy.
2. Nestanoví-li profesionální smlouva něco jiného, je dlouhodobý profesionální hráč ve smyslu
předpisů FIFA, který v průběhu posledního soutěžního ročníku hrál v méně než deseti
procentech soutěžních utkání v družstvu členského klubu, s nímž má uzavřenu profesionální
smlouvu, oprávněn se z důvodu výskytu sportovně oprávněného důvodu domáhat zrušení
závazku z profesionální smlouvy před příslušnými orgány FIFA v souladu s jejími předpisy.
3. V průběhu soutěžního ročníku nelze profesionální smlouvu vypovědět, ledaže profesionální
smlouva stanoví něco jiného.
4. V případech oprávněné výpovědi profesionální smlouvy jednou smluvní stranou nenáleží z
tohoto důvodu druhé smluvní straně žádné plnění, ledaže profesionální smlouva stanoví něco
jiného.
5. Smluvní strana, která neoprávněně podá výpověď profesionální smlouvy, je povinna nahradit
újmu, kterou tím způsobí druhé smluvní straně. Je-li touto smluvní stranou hráč, který působí
i po podání této výpovědi jako profesionální hráč, je spolu s ním zavázán též nový klub, který
s ním uzavře profesionální smlouvu.
6. Pro výpočet náhrady újmy podle odstavce 5 se přihlédne zejména k následujícím okolnostem:
a) výše odměny náležící hráči dle stávající profesionální smlouvy nebo nové profesionální
smlouvy;
b) doba do konce trvání stávající profesionální smlouvy;
c) účelně vynaložené náklady členského klubu na působení hráče jako profesionálního
hráče v tomto členském klubu, a to ve vztahu k době trvání profesionální smlouvy, na
kterou byla původně uzavřena;
d) zda k porušení smlouvy došlo v ochranné době ve smyslu předpisu FIFA o statusu a
přestupech hráčů.
7. S přihlédnutím k zásadám podle odstavce 6 se újma, má-li být nahrazena hráči, určí tak, že:
a) se v případě, kdy hráč neuzavře žádnou další profesionální smlouvu, rovná součtu
odměn, které měly být hráči uhrazeny do konce období, na které byla neoprávněně
vypovězená profesionální smlouva uzavřena;
b) se v případě, kdy hráč v době rozhodnutí již uzavřel další profesionální smlouvu, rovná
rozdílu součtu odměn, které měly být hráči uhrazeny do konce období, na které byla
neoprávněně vypovězená profesionální smlouva uzavřena, a součtu odměn, které byly
nebo mají být hráči v takovém období uhrazeny na základě další profesionální smlouvy.
Pokud byla profesionální smlouva vypovězena z důvodu podle odstavce 8 písm. b)
nebo c), bude k výši náhrady újmy určené podle předchozí věty připočtena rovněž
náhrada újmy odpovídající třem a ve výjimečných případech až šesti měsíčním
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odměnám dle vypovězené profesionální smlouvy. V souhrnu však náhrada újmy nesmí
přesáhnout výši náhrady újmy, která by byla určena podle písmena a).
8. Oprávněným důvodem výpovědi profesionální smlouvy je vždy případ:
a) hrubého jednání smluvní strany, které má za cíl druhou smluvní stranu přinutit ukončit
nebo změnit podmínky profesionální smlouvy;
b) prodlení členského klubu s úhradou dvou měsíčních odměn hráči za předpokladu, že
hráč členský klub písemně upozornil na takové prodlení a stanovil mu přiměřenou
lhůtu v délce nejméně patnácti dnů k dodatečnému splnění jeho dluhu;
c) prodlení členského klubu s úhradou odměn hráči, které nejsou pravidelnými měsíčními
odměnami a které odpovídají svou poměrnou výší dvěma měsíčním odměnám hráče
za předpokladu, že hráč členský klub písemně upozornil na takové prodlení a stanovil
mu přiměřenou lhůtu v délce nejméně patnácti dnů k dodatečnému splnění jeho dluhu.
9. Ustanovením odstavce 5 nejsou dotčena ustanovení disciplinárního řádu.
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ČÁST PÁTÁ
PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ
VE VZTAZÍCH SE ZAHRANIČNÍM PRVKEM
Oddíl 1
Přestupy a hostování se zahraničním prvkem
§16
Přestupy hráčů a zahraničních hráčů
1. Přestup hráče do zahraničního klubu se řídi kromě předpisů FIFA předpisy platnými v zemi,
kde má sídlo zahraniční klub, v němž má hráč po provedení přestupu působit.
2. Přestup zahraničního hráče do členského klubu se řídí kromě předpisů FIFA tímto řádem a
dalšími příslušnými předpisy SFČR s tím, že předpokladem tohoto přestupu je registrace
přestupujícího hráče jako člena SFČR.
3. Je-li přestup podle odstavce 2 přestupem zahraničního profesionálního hráče, který uzavírá
s členským klubem profesionální smlouvu, platí pro tento přestup:
a) obdobně ustanovení § 4 tohoto řádu s tím, že za mateřský klub se považuje zahraniční
klub, z něhož hráč přestupuje;
b) že jej lze uskutečnit pouze na základě takového podání směřujícího k registraci přestupu
hráče, které je uskutečněno v období pode § 3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu.
4. Je-li přestup podle odstavce 2 přestupem hráče, který není zahraničním profesionálním hráčem,
platí pro tento přestup obdobně ustanovení § 3 odst. 4 a § 6 odst. 4 až 5 tohoto řádu s tím, že
mateřský klub se považuje zahraniční klub, do něhož hráč přestupuje.
5. Poplatek za přestup zahraničního hráče podle odstavce 3 a 4 činí 1.000,- Kč v rámci I. a II. ligy
a 500,- Kč v rámci soutěží nižších, s tím, že za nový klub se považuje členský klub, do něhož
hráč přestupuje. Jde-li však o přestup takového hráče podle odstavce 4, který před svým
přestupem do zahraničního klubu působil v členském klubu a který přestupuje do tohoto
členského klubu, činí poplatek 500,- Kč.

§17
Hostování profesionálních hráčů
1. Za hostování profesionálních hráčů se též považuje:
a) dočasné působení profesionálního hráče v zahraničním klubu při dočasném přerušení
takového působení tohoto hráče v mateřském klubu;
b) dočasné působení zahraničního profesionálního hráče v členském, při dočasném
přerušení takového působení tohoto hráče v zahraničním klubu.
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2. Hostování podle odstavce 1 písm. a) se v plném rozsahu řídí předpisy FIFA a v jejich rámci též
předpisy platnými v zemi, kde má sídlo zahraniční klub podle odstavce 1 písm. a).
3. Předpokladem hostování podle odstavce 1 písm. b) je registrace zahraničního profesionálního
hráče v souladu se Stanovami jako člena SFČR se zvláštními právy a povinnostmi hráče. Pro
toto hostování jinak platí obdobně ustanovení § 5 odstavců 2 až 7 s tím, že za mateřský klub
se považuje zahraniční klub, z něhož je hráč uvolňován k hostování a s tím, že jej lze uskutečnit
pouze na základě takového podání směřujícího k registraci hostování hráče, které je
uskutečněno v období podle § 3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu
4. Poplatek:
a) za návrat z hostování podle odstavce 1 písm. a) činí 500,- Kč;
b) za hostování podle odstavce 1 písm. b) a prodloužení takového hostování činí 1.000, Kč.

§18
Ochrana hráčů mladších 18 let
1. Přestup hráče do zahraničního klubu a přestup zahraničního hráče do členského klubu je
přípustný, pouze dovršil-li hráč 18 let.
2. Ustanovení odstavce 1 se neuplatní, jestliže:
a) se rodiče hráče z důvodů nesouvisejících s futsalem přestěhují do země, v níž se nachází
klub, v němž bude hráč působit, anebo
b) hráč bydlí nejdále 50 km od hranice země, v níž žije, a klub, v němž bude působit, se
nachází také nejdále 50 km od této hranice, s tím, že maximální vzdálenost mezi
bydlištěm hráče a sídlem klubu je 100 km, hráč bude nadále bydlet ve svém bydlišti a s
přestupem vyjádří svůj výslovný souhlas SFČR, jakož i příslušná zahraniční asociace,
anebo
c) hráč opustil svou zemi z humanitárních důvodů, tj. zejména z důvodu ohrožení života
nebo svobody, nebo z toho důvodu, že byl vystaven pronásledování nebo jinému
nebezpečí pro svou rasu, náboženství, národnost, příslušnost k určité sociální skupině,
nebo pro svůj politický názor, a to bez svých rodičů a je mu povolen alespoň dočasný
pobyt v zemi;
d) hráč je studentem a přesunul se dočasně bez svých rodičů do jiné země z akademických
důvodů, a to za účelem, aby podstoupil výměnný program; trvání hráčské registrace
v novém klubu až do doby, než hráč dovrší 18 let nebo do konce akademického nebo
školního programu nesmí trval déle než jeden rok; hráčův nový klub může být toliko
amatérským klubem bez profesionálního týmu nebo bez právních, finančních nebo
jiných spojení s profesionálním klubem
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3. Ustanovení odstavce 1 se neuplatní též tehdy, když k přestupu dochází v rámci území Evropské
unie nebo Evropského ekonomického prostoru, věk přestupujícího hráče je mezi 16 a 18 lety
a klub, do kterého hráč přestupuje, splní všechny následující povinnosti:
a) poskytne hráči příslušné futsalové vzdělávání a/nebo trénink na úrovni nejvyšších
národních standardů;
b) zajistí hráči akademické a/nebo školní a/nebo odborné vzdělávání a/nebo výcvik, který
hráči umožní rozvoj jiné než futsalové kariéry pro případ, že nebude hrát futsal
profesionálně;
c) provede všechna opatření nezbytná k tomu, aby byla hráči poskytnuta co nejlepší péče,
zejména optimální životní podmínky u hostitelské rodiny nebo v ubytovacím zařízení
klubu a určení mentora v rámci klubu;
d) při registraci hráče poskytne asociaci, jejímž je členem, doklady o splnění povinností
podle písmen a) až c).
4. Ustanovení odstavců 1 až 3 platí též pro hráče, který dosud nepůsobil jako hráč v žádném
členském klubu ani zahraničním klubu a který není státním příslušníkem země, v níž hodlá jako
hráč poprvé působit.
5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují přiměřeně též na hostování hráčů podle § 17 odst. 1
tohoto řádu.
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ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§19
Společná ustanovení
1. Nevyplývá-li z tohoto řádu něco jiného, nelze se ve smlouvách týkajících se přestupů odchýlit
od ustanovení tohoto řádu ani od ustanovení Evidenčního a registračního řádu.
2. Odstavec 1 platí přiměřeně též pro činnost těch orgánů pobočných spolků SFČR, které se v
souladu se Stanovami považují za orgány SFČR a které mají vliv na realizaci přestupů a
hostování 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) činnost orgánu členského klubu je vyloučena v důsledku likvidace členského klubu,
prohlášení konkursu na jeho majetek nebo z jiných obdobných důvodů.

§20
Přechodná ustanovení a závěrečná ustanovení
1. Tímto řádem se řídí veškeré otázky přestupů, hostování a odstupného, jež se týkají členů SFČR,
popřípadě zahraničních hráčů, ode dne nabytí jeho účinnosti. Ustanovení předchozí věty se
nepoužije pro výčet oprávněných důvodů k výpovědi profesionální smlouvy podle § 15 odst. 8
písm. b) a c) tohoto řádu v případě profesionálních smluv uzavřených před dnem účinnosti
tohoto řádu.
2. Ustanovení § 3 odst. 5 písmeno c) až f) tohoto řádu vstoupí v účinnost dne 1. 1. 2021; do té
doby se poplatky za přestup a hostování hráče v režimu profesionálních hráč a za přestup
amatérských hráčů do členského klubu účastnícího se svým nejúspěšnějším družstvem divize a
nižších soutěží, neplatí.
3. Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup v režimu amatérských hráčů ve smyslu ustanovení
§ 6 odst. 2 tohoto řádu lze v kalendářním roce 2020 uskutečnit na základě takového podání
směřujícího k registraci přestupu hráče, které je uskutečněno nikoli v období od 1. 6. o 20. 6.,
nýbrž v období od 1. 7. do 20. 7.
4. Období pro přestupy a hostování profesionálních hráčů a přestupy amatérských hráčů se
souhlasem mateřského klubu dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) tohoto řádu počne v roce 2021
běžet dnem 1. 1. 2021 a skončí 28. 2. 2021.
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5. Stanovené odstupné se u přestupu hráčů, kteří přestoupili do nového klubu z klubu, který
v soutěžním ročníku 2019/2020 působil v I. lize, určuje ještě po dobu soutěžního ročníku
2021/2022, jako by se původní klub účastnil svým nejúspěšnějším družstvem I. ligy, i když v ní
již nepůsobí.
6. Zrušuje se Přestupní řád, který byl schválen Výkonným výborem Svazu dne 24. 6. 2020 a nabyl
účinnosti dne 1. 7. 2020.
7. Tento řád byl schválen Výkonným výborem Svazu dne 4. 11 2020 a nabývá účinnosti téhož
dne s tím, že jeho novelizaci schválil Výkonný výbor Svazu dne 27. 5. 2021 s účinností od téhož
dne.

