
 

Příloha č. 1 
 

Přestupní řád pro profesionální fotbalisty 
 

I – Základní ustanovení 

Článek 1 
1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za kterých se uskutečňují změny klubové 

příslušnosti (registrace) profesionálních fotbalistů (dále jen „hráč“) v rámci ČMFS.  
2. Za hráče se pro účely přestupního řízení podle tohoto přestupního řádu považuje hráč 

mající uzavřenou profesionální smlouvu evidovanou na základě „Směrnic pro evidenci 
profesionálních a neamatérských smluv“.  

Článek 2 
Účastníky přestupního řízení jsou:  
� hráč  
� klub, v němž je hráč registrován (dále jen „mateřský klub“)  
� klub, do něhož hlásí hráč přestup (dále jen „nový klub“).  

Článek 3 
O změnách registrace hráčů rozhoduje registrační úsek ČMFS.  

Článek 4 
1. Žádosti o přestupy a hostování se podávají v období od 1. ledna do 31. ledna a od 1. 

července do 31. srpna.  
2. Žádost o přestup nebo hostování nemůže hráč podat dříve, než uplyne od schválení 

jeho předešlého přestupu doba 6 měsíců (registrační doba). Po skončení registrační 
doby může hráč požádat o přestup nebo hostování do jiného klubu.  

3. Započaté hostování, jehož délka přesahuje rámec 6 měsíců, není možné ukončit jindy 
než v přestupních obdobích stanovených v odst. 1. Skončí-li hostování a hráč se vrátí 
zpět do mateřského klubu, může mu být v témž přestupním období povoleno další 
hostování či přestup.  

4. Ustanovení odst. 1-3 se vztahují i na hráče, kteří byli v klubu zaregistrováni po 
přestupu ze zahraničí.  

 
 



 

II – Náležitosti žádosti o přestup 

Článek 5 
1. Hráč, který žádá o přestup, je povinen řádně vyplnit originál tiskopisu „Ohlášení 

přestupu“ a vyznačit na něm, že jde o přestup profesionála („profesionál“). Tiskopis se 
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. Žádost o přestup je možno podat nejdříve v první den účinnosti profesionální smlouvy 
s novým klubem. Ode dne podání žádosti o přestup nesmí hráč nastoupit za mateřský 
klub. Takové nastoupení je neoprávněné s disciplinárními a herními důsledky.  

3.  
a. Hráč požádá mateřský klub, aby se vyjádřil k jeho žádosti o přestup buď přímo 

na tiskopisu „Ohlášení přestupu“, nebo jinou písemnou formou a vydal mu 
registrační průkaz. Mateřský klub je povinen vypracovat požadované vyjádření 
bez zbytečného odkladu. Vyplněný tiskopis „Ohlášení přestupu“ spolu s 
vyjádřením mateřského klubu, registračním průkazem a dalšími náležitostmi 
(odst. 4) zašle hráč registračnímu úseku doporučenou poštou. Může tyto 
doklady doručit také osobně. To však jen v případě, když mateřský klub s 
přestupem souhlasí.  

b. Pokud přestupní náležitosti (písm. a) neobsahují stanovisko mateřského klubu, 
musí hráč zaslat stejnopis „Ohlášení přestupu“ mateřskému klubu doporučenou 
poštou.  

c. Mateřský klub je v případě obdržení stejnopisu „Ohlášení přestupu“ povinen 
okamžitě registračnímu úseku zaslat registrační průkaz hráče, resp. oznámení o 
jeho ztrátě či zničení.  

4. K vyplněnému tiskopisu (odst. 1) přiloží hráč následující doklady:  
a. potvrzení o úhradě přestupního poplatku ve výši 5.000 Kč v případě, že žádost 

o přestup je vyřizována osobně. Pokud jde o hostování a předčasné ukončení 
hostování se v případě, že žádost je vyřizována osobně, uhradí poplatky 
uvedené v přestupním řádu pro neprofesionální fotbalisty (čl. 5 odst. 2 písm. 
e)). Jestliže jsou výše uvedené druhy žádostí vyřizovány poštou, provádějí se 
bezúplatně.  
Poplatky v případě osobního vyřízení se hradí přímo v pokladně ČMFS v 
Praze nebo bezhotovostním stykem, při němž jako důkaz o úhradě poplatku se 
uznává potvrzení ekonomického oddělení ČMFS o došlé platbě od klubu, na 
účet ČMFS.  
Výše uvedenou úpravou nejsou dotčeny limity počtu osobně doručených 
žádostí uvedené v provozním řádu úseku registrace ČMFS.  

b. fotografii velikosti 4,5 x 3,5 cm potřebnou k vystavení nového registračního 
průkazu.  

c. originál podacího lístku jako doklad o tom, že hráč zaslal mateřskému klubu 
stejnopis „Ohlášení přestupu“ pokud se klub nevyjádřil k přestupu hráče – 
(odst. 3 písm. b).  

d. dosavadní registrační průkaz nebo žádost o duplikát.  
5. Kluby mohou zaslat registračnímu úseku jména a podpisy funkcionářů klubu, kteří 

jsou oprávněni podepisovat za klub doklady v přestupním řízení. Pokud nemá orgán 
činný v přestupním řízení k dispozici takové vyjádření klubu, považuje za oprávněné 



 

ty funkcionáře, jejichž funkce, jména a podpisy jsou uvedeny na dokladech (přestupní 
lístek, vyjádření k přestupu, odvolání).  

 
 

III – Rozhodování o přestupu 

Článek 6 
1. Registrační úsek žádost o přestup zamítne:  

a. jestliže byla podána mimo přestupní období nebo v registrační době (čl. 4),  
b. nemá-li některou z náležitostí a doklady uvedené v čl. 5 odst. 1, 2, 3 a 4 písm. 

a) – c),  
c. směřuje-li do klubu, vůči němuž byl vysloven zákaz přestupů,  
d. nemá-li hráč ukončené hostování.  

2. Registrační úsek žádost o přestup pozastaví, nejsou-li důvody pro její zamítnutí a 
žádá-li mateřský nebo nový klub, aby odstupné stanovila smírčí komise.  

3. Jestliže registrační úsek žádost o přestup pozastaví, ihned ji postoupí smírčí komisi, 
která rozhodne o výši odstupného.  

4. Pokud přestupuje amatér (nebo amatér, který již měl profesionální smlouvu, ale od 
jejíhož ukončení uplynula doba delší než 3 roky), stanoví se odstupné ve výši 450.000 
Kč, jde-li o přestup do I. ligy a 350.000 Kč, jde-li o přestup do II. ligy, pokud se kluby 
nedohodnou jinak. V těchto případech registrační úsek hráče přeregistruje na základě 
předložení dokladu o uhrazení odstupného.  

5. Pokud přestupuje amatér, který měl uzavřenou profesionální smlouvu, od jejíhož 
ukončení však ještě neuplynuly 3 roky a kluby se nedohodnou na výši odstupného, 
rozhodne o něm smírčí komise. Registrační úsek hráče přeregistruje na základě 
dokladu o uhrazení odstupného.  

Článek 7 
Registrační úsek žádost o přestup schválí, nejsou-li důvody pro její zamítnutí nebo 
pozastavení uvedené v čl. 6.  

Článek 8 
1. O žádosti o přestup ve smyslu čl. 6 rozhodne registrační úsek do 15 dnů od jejího 

doručení.  
2. Jestliže registrační úsek rozhodl proti vůli mateřského klubu, zašle mu písemně své 

rozhodnutí ve lhůtě uvedené v odst. 1.  
 

Článek 9 
Přeregistraci hráče provede registrační úsek v případě dohody klubů o odstupném 
dnem, kdy o přestupu rozhodl.  

 

Článek 10 
1. Nedojde-li k dohodě o výši odstupného mezi kluby, stanoví ji smírčí komise. V 

takovém případě registrační úsek po předložení dokladů o zaplacení odstupného 
novým klubem pozastavený přestup (čl. 6 odst. 3) schválí a provede přeregistraci 
hráče.  



 

2. Pokud nový klub do 10 dnů od rozhodnutí smírčí komise nepředloží registračnímu 
úseku doklad o tom, že uhradil stanovenou částku, registrační úsek pozastavenou 
žádost o přestup zamítne a hráč zůstane registrován za mateřský klub. V takovém 
případě uhradí nový klub mateřskému klubu 10 % ze stanovené částky, a to do 10 dnů. 
Dnem zamítnutí žádosti o přestup se zároveň zrušuje evidence profesionální smlouvy s 
novým klubem.  

 
 

IV – Hostování 

Článek 11 
1. Na základě dohody mezi kluby lze hráče s jeho souhlasem uvolnit na hostování v 

novém klubu, a to na dobu určitou, avšak nejdéle do konce doby platnosti jeho 
profesionální smlouvy s mateřským klubem. Hostování není možno sjednat na dobu 
kratší než 6 měsíců.  

2. Dohodu o hostování lze se souhlasem mateřského klubu, klubu ve kterém hráč hostuje 
a hráče prodloužit na základě podání nové žádosti, avšak jen po dobu platnosti jeho 
profesionální smlouvy s mateřským klubem. Hostování je možno ukončit dohodou 
smluvních partnerů před uplynutím sjednané doby, ne však dříve než za 6 měsíců ode 
dne rozhodnutí registračního úseku o schválení hostování pokud tomu nebrání jiná 
ustanovení (čl. 4 ).  

3. V době hostování nelze zrušit registraci za mateřský klub (čl. 5 odst. 1 a 2 RŘ).  

Článek 12 
V době základní či náhradní vojenské služby může hráč hostovat za klub MO, MV 
nebo jiný civilní klub za podmínek stanovených v čl. 11 se souhlasem mateřského 
klubu.  

 

Článek 13 
Pro postup při ohlašování žádosti o hostování a jeho ukončování platí přiměřeně 
články 3, 4, 5, 6, 7 a 8.8.  
 
 

V – Režim profesionálních smluv 
Článek 14 vypuštěn.  

Článek 15 
1. Profesionální smlouvy hráčů v klubu, který sestoupí do nelicenční soutěže nebo v 

klubu, jemuž nebyla udělena nová licence, budou k 30. 6. soutěžního ročníku, kdy 
klub sestoupil nebo mu nebyla udělena licence, vyškrtnuty z evidence profesionálních 
smluv a zařazeny do evidence neamatérských smluv. V případech hodných zvláštního 
zřetele může výkonný výbor ČMFS termín přiměřeně prodloužit. Bude-li klubu odňata 
licence v průběhu soutěžního ročníku, budou profesionální smlouvy jeho hráčů 
převedeny do evidence neamatérských smluv dnem odnětí licence.  

2. Jestliže hráč, jehož profesionální smlouva byla z evidence vyškrtnuta z důvodů 
uvedených v odst. 1, přestoupí do 3 let do licenčního klubu jako profesionál, uhradí 
licenční klub mateřskému klubu odstupné za hráče podle dohody. V případě, že se 
kluby nedohodnou, ve výši stanovené smírčí komisí ČMFS.  



 

3. Jestliže takový hráč (odst. 1) přestoupí do licenčního či nelicenčního klubu jako 
amatér bez souhlasu mateřského klubu, uhradí za něj nový klub odstupné podle čl. 12 
odst. 2 přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty. Pokud však tento hráč uzavře 
do 3 let ode dne, kdy byla vyškrtnuta z evidence jeho profesionální smlouva, 
profesionální smlouvu novou, uhradí jeho nový klub klubu, ve kterém měl naposled 
evidovanou profesionální smlouvu odstupné, jehož výši stanoví smírčí komise ČMFS. 
Ta však rozhodne o rozdělení odstupného, jehož přiměřená část připadne klubu, v 
němž byl hráč naposled registrován.  

4. Neamatérské smlouvy klubu, který obdrží licenci, s jeho hráči, se nestávají tímto 
okamžikem profesionálními smlouvami, ale zůstávají stále v evidenci neamatérských 
smluv. K jejich vyškrtnutí z evidence neamatérských smluv dojde buď uplynutím 
doby, předčasným ukončením, přestupem nebo uzavřením profesionální smlouvy s 
mateřským nebo jiným klubem.  

 
 

VI – Odvolání proti rozhodnutí registračního úseku 

Článek 16 
1. Proti rozhodnutí registračního úseku se mohou kluby profesionálních soutěží odvolat 

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, kluby ostatních soutěží do 15 dnů k 
ORK ČMFS. Odvolací poplatek činí 2.000 Kč.  

2. 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 

použito,  
d. razítko a dva podpisy oprávněných zástupců klubu nebo podpis, pokud podává 

odvolání jednotlivec,  
e. podací lístek od doporučeného dopisu, jímž bylo odvolání zasláno v kopii též 

ostatním účastníkům přestupního řízení ( čl.2 ),  
f. doklad o úhradě poplatku z odvolání, který je třeba poukázat ORK ČMFS 

příslušnou poštovní poukázkou, jejíž jeden díl, případně jeho fotokopii je 
nutno přiložit k odvolání.  

3. Odvolání nemá odkladný účinek.  
 
 

VII – Ustanovení společná a závěrečná 

Článek 17 
1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování, 

prodloužení a předčasném ukončení hostování a odvolání 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 funkcionářů a 
razítko klubu, jinak jsou neplatná a orgány činné v přestupním řízení je neprojednají.  

2. 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.  



 

3. Přestupní náležitosti může za hráče, který je předepsaným způsobem podepsal, 
odesílat či vyřizovat kdokoli. Orgány činné v přestupním řízení neprojednávají spory 
vzniklé z těchto vztahů. Má se za to, že co bylo učiněno, učinil hráč.  

4. Přestupy hráčů do zahraničí se řídí přestupním řádem FIFA a směrnicemi ČMFS k 
jeho provedení.  

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 své družstvo nebo nastanou skutečnosti, které upravuje čl. 5 
odst. 2-5 soutěžního řádu, může výkonný výbor ČMFS v zájmu přestupů a hostování 
hráčů z takového klubu přijmout zvláštní opatření, odlišné od ustavení přestupního 
řádu, pokud by uplatnění přestupního řádu v těchto případech bylo v rozporu se zájmy 
hráčů zúčastňovat se fotbalových soutěží 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.  

7. Zvláštní opatření jako v odst. 6 v zájmu přestupů a hostování hráčů může výkonný 
výbor ČMFS přijmout i tehdy, jestliže činnost orgánů klubu je vyloučena v důsledku 
jeho likvidace, prohlášení konkursu či jiných skutečností neumožňujících řádnou 
činnost jeho orgánů.  

8. 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.  

Článek 18 
1. Dosud platný přestupní řád pro profesionální fotbalisty ČSFA končí svou platnost 

dnem 30. června 1994.  
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 ČMFS pro soutěžní ročníky 1994-1995 až 2002-2003. Toto úplné znění 
nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.  



 

Příloha č. 2 

SMĚRNICE PRO EVIDENCI PROFESIONÁLNÍCH A 
NEAMATÉRSKÝCH SMLUV 

 
I – Profesionální smlouva 

článek 1 
Na základě profesionální smlouvy vykonává hráč sportovní činnost jako své hlavní 
zaměstnání. Profesionální smlouvy je možno uzavírat jen s kluby I. a II. ligy, jimž byla 
udělena licence. 

článek 2 
1. Profesionální smlouva musí mít písemnou formu a musí být sjednána nejméně na dobu 1 

roku a nejdéle na dobu 5 let. S hráčem mladším 18 let lze sjednat profesionální smlouvu 
nejdéle na dobu 3 let. S hráčem zahraničního fotbalového klubu, který hostuje v členském 
klubu ČMFS, je možno sjednat profesionální smlouvu nejméně na dobu, po kterou 
předmětný hráč hostuje v členském klubu ČMFS. Sjednanou dobou trvání smlouvy se 
rozumí doba ve smlouvě sjednaného plnění smluvních stran.   

2. Profesionální smlouvu je možno uzavřít s hráčem, který dovršil 15 let věku. Den účinnosti 
takové profesionální smlouvy však nesmí předcházet dni, kdy hráč ukončí povinnou školní 
docházku. 

3. Profesionální smlouvu s hráčem, který dovršil 15 let, je mladší než 18 let a je registrován  v 
licenčním klubu, může uzavřít především tento licenční klub. Nabídne-li uzavření 
profesionální smlouvy hráči tento klub a hráč nabídku odmítne, nemůže do 18 let z klubu 
přestoupit ani v jiném klubu hostovat bez souhlasu mateřského klubu. Takovou žádost o 
přestup registrační úsek neprojedná (čl. 6 odst. 1 písm. e) přestupního řádu pro 
neprofesionální fotbalisty). Profesionální smlouva s jiným klubem může být zaevidována 
dříve než hráč dovrší 18 let v případě, že mateřský klub hráči uzavření profesionální 
smlouvy nenabídl. 

4. Pro kvalifikaci profesionálních smluv není rozhodující právní vztah mezi klubem a hráčem. 

článek 3 
Aby smlouvu bylo možno považovat za profesionální smlouvu, musí splňovat vedle 
náležitostí čl. 1 a čl. 2 odst. 1, 2, 3 tyto další podmínky: 
a) v profesionální smlouvě musí být uvedena výše základní měsíční odměny hráče, která 

nesmí být nižší než v době evidence smlouvy platná výše minimální mzdy, u hráče 
mladšího 18 let nesmí být v profesionální smlouvě výše základní měsíční odměny nižší 
než v době evidence smlouvy platná polovina výše minimální mzdy; 

b) profesionální smlouva musí obsahovat práva a povinnosti hráče a klubu vůči sobě 
navzájem, ujednání o sankcích za porušení nebo nedodržení smluvních ujednání a 
výpovědní důvody, 

c) v profesionální smlouvě musí být dále obsažena ujednání předepsaná ČMFS vyplývající 
z ustanovení sportovně technických předpisů (např. o pravomoci svazu rozhodnout ve 
sporu o výpovědní důvody), 

d) profesionální smlouvu je nutno opatřit datem uzavření, podpisem hráče, podpisy dvou 
funkcionářů klubu, přičemž kromě podpisu musí být strojem nebo hůlkovým písmem 
uvedena jména a funkce podepsaných funkcionářů (bez ohledu na to, zda zákon dva 
podpisy vyžaduje) a razítkem klubu. V profesionální smlouvě musí být uvedeno jméno, 



 

příjmení a podpis agenta hráčů (nebo jiné oprávněné osoby), který hráče nebo klub při 
sjednávání smlouvy zastupoval. V  profesionální smlouvě je nutno výslovně uvést i 
skutečnost, pokud hráč a klub při sjednávání smlouvy služeb agenta hráčů (nebo jiné 
oprávněné osoby) nepoužili.  

e) podepisuje-li profesionální smlouvu mladistvý hráč, vyžádá si klub vyjádření jeho 
zákonného zástupce, který svůj souhlas stvrdí podpisem. 

 

 

II – Neamatérská smlouva 

článek 4 
1. Neamatérská smlouva je smlouva mezi klubem a hráčem, v níž je dohodnuto, že hráč za 

výkon své sportovní činnosti pobírá pevnou finanční odměnu nebo jiná finančně 
vyčíslitelná plnění, jejichž specifikace a výše plnění musí být ve smlouvě uvedena v 
minimální výši 1.000 Kč měsíčně. Neamatérská smlouva musí mít písemnou formu a musí 
být sjednána na dobu určitou, která není kratší než 1 rok a nepřesahuje 5 let. S hráčem 
mladším 18 let lze sjednat neamatérskou smlouvu nejdéle na dobu 3 let. Neamatérskou 
smlouvu je možno uzavřít s hráčem, který dovršil 15 let věku. Den účinnosti takové 
neamatérské smlouvy však nesmí předcházet dni, kdy hráč ukončí povinnou školní 
docházku. 

2. Na základě neamatérské smlouvy zpravidla nevykonává hráč sportovní činnost jako své 
hlavní zaměstnání. 

 
III – Evidence profesionálních a neamatérských smluv 

článek 5 
1. Profesionální i neamatérská smlouva zavazují smluvní strany ode dne jejich podpisu. 

Počátek sjednaného plnění ze smlouvy může být stanoven na pozdější den, než je den, kdy 
byly uzavřena. Registrační úsek nepřijme k evidenci žádnou profesionální smlouvu, pokud 
byla uzavřena dříve než 8 měsíců přede dnem, který je v ní sjednán jako počátek plnění. 
Registrační úsek nepřijme k evidenci žádnou neamatérskou smlouvu, která by byla 
předložena k zaevidování po uplynutí 6 měsíců ode dne účinnosti. 

2. Evidenci profesionálních a neamatérských smluv provádí registrační úsek ČMFS. 
3. Hráč je oprávněn podepsat jen jednu profesionální smlouvu. Porušení tohoto ustanovení 

podléhá disciplinárnímu řízení. 

článek 6 
1. Profesionální smlouvu je možno zaevidovat nejdříve 6 měsíců přede dnem ukončení 

předchozí evidované profesionální smlouvy hráče. Registrační úsek provede evidenci 
nejdříve v den, který se číslem shoduje se dnem ukončení předchozí profesionální smlouvy. 
Jestliže takový den v měsíci, kdy smlouva může být evidována není, je možno smlouvu 
zaevidovat již předchozí den. Profesionální smlouvu, která nenavazuje na žádnou předchozí 
evidovanou profesionální smlouvu, je možno zaevidovat nejdříve 6 měsíců přede dnem, 
který je v ní  sjednán jako počátek plnění.  Evidence nové profesionální smlouvy 
reamaterizovaného hráče je možná jen v přestupních obdobích (oknech) pro profesionální 
fotbal. Toto ustanovení se vztahuje i na evidenci neamatérských smluv podle čl. 8. 



 

2. K evidenci je nutno předložit dvě vyhotovení profesionální smlouvy s originály podpisů a 
razítka, a to buď osobně, nebo doporučenou poštou. Jedno vyhotovení smlouvy registrační 
úsek založí a druhé vyhotovení vrátí předkladateli s vyznačením evidence. K evidenci se 
nevyžadují přílohy profesionální smlouvy s ujednáním o prémiích. 

3. O evidenci profesionální smlouvy mohou požádat klub nebo hráč. 
4. Po dobu evidence profesionální smlouvy nemůže hráč přestoupit do jiného klubu, než je 

klub, v němž má evidovanou profesionální smlouvu (čl. 11 odst. 3). 

článek 7 
Registrační úsek evidenci profesionální smlouvy odmítne: 
a) nemá-li příslušné náležitosti (čl. 1-3 a 6). V takovém případě označí závady a vyzve 

smluvní strany k jejich odstranění nebo 
b) jestliže sjednané plnění z profesionální smlouvy zasahuje do doby sjednaného plnění z 

jiné, již evidované profesionální smlouvy nebo 
c) jestliže mateřský klub nebyl seznámen s úmyslem nového klubu uzavřít s hráčem 

profesionální smlouvu. Tato skutečnost se prokazuje buď písemným vyjádřením 
mateřského klubu nebo podacím lístkem o zaslání sdělení nového klubu mateřskému 
klubu. 

článek 8 
Evidenci neamatérské smlouvy je možno provést jen tehdy, jestliže hráč je již registrován 
podle registračního řádu ČMFS za klub, s nímž uzavřel neamatérskou smlouvu. Evidence 
neamatérské smlouvy se automaticky zrušuje přestupem hráče. 

článek 9 
1. Registrační úsek vede zvlášť evidenci profesionálních smluv a zvlášť evidenci 

neamatérských smluv. V obou evidencích se uvádějí následující údaje: 
a) jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo hráče 
b) název klubu 
c) doba, na níž je v profesionální, resp. neamatérské smlouvě sjednáno plnění smluvních 

stran (od – do) 
d) den, případně i hodina evidence profesionální, resp. neamatérské smlouvy. 

2. a)  Registrační úsek eviduje jen změny evidovaných profesionálních a neamatérských 
smluv, které se týkají jejich trvání. Každá taková změna bez ohledu na znění a formu 
smluvního ujednání musí být pro účely změny v evidenci provedena formou písemného 
dodatku ke smlouvě s vyjádřením souhlasu obou smluvních stran nebo v případě sporu 
rozhodnutím arbitrážní komise. 

     b)Registrační úsek nezaeviduje prodloužení profesionální smlouvy hráče s mateřským 
klubem na základě využití opce, pokud tomu brání již řádně evidovaná profesionální 
smlouva s novým klubem (čl. 6 odst. 1, čl. 7 písm. b)). V případě sporu o uplatnění opce 
bude straně uplatňující právo opce lhůta zachována, prokáže-li, že ji uplatnila včas. 

     c)  K nezaevidovaným změnám trvání smluv, ať již jde o jejich prodloužení nebo předčasné 
ukončení se v přestupním řízení nepřihlíží. Za relevantní pro prodloužení či předčasné 
ukončení jejich evidence se považuje až den předložení dokladu o změně registračnímu 
úseku. Tím nejsou dotčena ustanovení článku 11. 

3. Nepřihlíží se rovněž k jakýmkoli ujednáním profesionálních smluv vážících jejich 
prodloužení na jednání jiných osob než jsou subjekty smlouvy. 



 

článek 10 
1. Dojde-li k ukončení profesionální, resp. neamatérské smlouvy před uplynutím doby, na 

kterou je sjednána, požádá některá ze smluvních stran o zrušení její evidence a žádost 
doloží důkazy o předčasném ukončení (dohoda o předčasném ukončení, uplynutí výpovědní 
lhůty, apod.). Žádost je možno předložit současně s žádostí o zaevidování nové 
profesionální, resp. neamatérské smlouvy. 

2. Pokud dojde mezi smluvními stranami ke sporu o výpovědní důvody nebo o běh výpovědní 
lhůty, rozhodne ve věci arbitrážní komise ČMFS s konečnou platností, pokud ve sporu není 
dána příslušnost orgánů FIFA či UEFA. 

článek 11 
1. Jestliže uplyne doba, na kterou byla profesionální smlouva sjednána, vyškrtne ji registrační 

úsek bez dalšího z evidence. 
2. Profesionální smlouva se vyškrtne z evidence také tehdy, jestliže klub, na nějž je evidence 

profesionální smlouvy vázána, sestoupí z licenčních soutěží a dále v případě, že klubu 
nebyla udělena nebo byla odňata licence za podmínek stanovených v přestupním řádu pro 
profesionální fotbalisty. 

3. Důvodem pro vyškrtnutí profesionální smlouvy z evidence je rovněž skutečnost, že nedojde 
k přestupu hráče do klubu, s nímž uzavřel profesionální smlouvu do 3 měsíců ode dne 
počátku sjednaného plnění. 

4. Smlouvy vyškrtnuté z evidence z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 vede registrační úsek ve 
své spisovně ještě po dobu 30 měsíců ode dne jejich vyškrtnutí z evidence. 

 
 

IV – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

článek 12 
1. Do rozhodnutí registračního úseku ve věcech evidence profesionálních a neamatérských 

smluv je možno podat do 15 dnů odvolání k arbitrážní komisi ČMFS a poplatek za 
odvolání, resp. projednání sporu se stanoví ve výši 5.000 Kč. 

2. V případech, kdy arbitrážní komise ČMFS rozhoduje ve sporu o výpovědní důvody nebo o 
běh výpovědní lhůty, je možno podat podnět kdykoli. Poplatek se stanoví ve výši 5.000 Kč. 

3. V případech uvedených v odst. 1 a 2 musí podání k arbitrážní komisi ČMFS splňovat 
podmínky stanovené v čl. 9 jejího statutu a jednacího řádu. 

článek 13 
1. Profesionální smlouvy uzavřené a evidované před 1. červencem 1993 jsou platné i v 

případě, že nesplňují všechny podmínky uvedené v čl. 1-3 těchto směrnic. Profesionální a 
neamatérské smlouvy uzavřené před 1. červencem 2002 jsou platné i v případě, že nesplňují 
podmínky uvedené v čl. 2 a v čl. 4 pokud tomu nebrání ještě jiné předpisy. 

2. Směrnici pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv schválil výkonný výbor 
ČMFS dne 2. května 1994. Její změny a doplňky jsou uvedeny v Souborech předpisů pro 
soutěžní ročníky 1994-1995 až 2005-2006. Toto úplné znění nabývá účinnosti dnem 1. 
července 2007. 

 

 


