PŘEHLED ZMĚN SOUBORU PŘEDPISŮ SCHVÁLENÝCH
VÝKONNÝM VÝBOREM FAČR 28. 6. 2018
Na zasedání Výkonného výboru FAČR dne 28. 6. 2018 byly přijaty novely některých předpisů
FAČR, a to s účinností od 1. 7. 2018 (v případě Soutěžního řádu od 28. 6. 2018).

1. Soutěžní řád
Novelizace Soutěžního řádu zapracovává:
A. Legislativní záměr, který Výkonný výbor schválil dne 3. 4. 2018, přičemž schválené
znění se od Legislativního záměru odlišuje v tom, že status přidruženého klubu
umožnuje udělit kromě profesionálních klubů též klubům s licencí SpSM nebo SCM.
V rámci právě uvedeného:
Byl vložen nový § 63, který zní:
1. Na základě společné žádosti členského klubu, který je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a členského klubu, který je obchodní korporací podle zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, může Výkonný výbor udělit
žádajícímu členskému klubu, který je spolkem, status přidruženého mládežnického klubu (dále „přidružený
klub“) členského klubu, který je obchodní korporací.
2. Výkonný výbor může status podle odstavce 1 udělit v případě, že:
žádající členské kluby mají ve svých názvech prvky, které jsou projevem jejich vzájemného vztahu;
sídla žádajících členských klubů jsou v katastrálním území jedné obce;
žádající členské kluby užívají shodných klubových barev a jiných znaků, pro které je lze považovat
za úzce spolupracující;
přidružený klub se má svými družstvy zpravidla účastnit soutěží mládeže a členský klub, k němuž
je přidružen, zpravidla soutěží dospělých.
3. Pro přidružený klub a členský klub, k němuž je přidružen, platí, že:
hráči registrovaní v přidruženém klubu jsou oprávněni nastoupit do soutěžního utkání družstva
členského klubu, k němuž je přidružený klub přidružen, nestanoví-li tento řád nebo Soutěžní řád
mládeže a žen jinak, jakož i mohou být zapsáni na jeho soupisku podle § 10 tohoto řádu;
hráči registrovaní v členském klubu, ke kterému je přidružený klub přidružen, jsou oprávněni
nastoupit do soutěžního utkání družstva přidruženého klubu, nestanoví-li tento řád nebo Soutěžní
řád mládeže a žen jinak, a mohou být zapsáni na jeho soupisku podle § 10 tohoto řádu.
4. V odůvodněných případech může udělit Výkonný výbor status podle odstavce 1 i na základě takové žádosti,
kdy jeden z žádajících klubů má jinou právní formu, než jak je stanoveno v odstavci 1.
B. Připomínky a podněty od Pravidlové komise FAČR. V rámci právě uvedeného:
Byl doplněn nový § 59 odst. 4, který zní:
V případě prodloužení utkání se pro takové prodloužení zvyšuje celkový počet možných střídání o jedno.
C. Změny související se změnou herního formátu profesionálních soutěží. V rámci právě
uvedeného:
Byl doplněn nový § 12 odst. 2, který zní:

Systém profesionálních soutěží stanoví Rozpis profesionálních soutěží.
D. Jiné připomínky z hnutí nebo poznatky Sekretariátu FAČR. V rámci právě
uvedeného:
1) Byl upraven § 34 odst. 1, který nově zní:
V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany členského státu
Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátských zemí Evropské unie.
2) Byl § 10 přílohy č. 2 (Poplatky, lhůty a jiné modifikace) rozčleněn na dva samostatné paragrafy
- §10 Poplatky a lhůty a § 11 Jiné modifikace, přičemž v rámci těchto ustanovení bylo
upravena možnost řídících orgánů upravit počet cizinců v družstvu v rámci rozpisu soutěže:
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví vyšší počet hráčů dle §34 odst. 1 tohoto řádu, kteří
nejsou občany členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátských zemí
Evropské unie, kteří jsou za družstvo oprávněni nastoupit.
a byla rovněž vložena možnost řídícího orgánu vložit do rozpisu soutěží následující
ustanovení:
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví, že se příslušníci družstva do 24 hodin po skončení
utkání nesmí veřejně vyjadřovat k výkonu delegovaných osob.
E. Případná další drobná zpřesnění textace některých ustanovení.

2. Disciplinární řád
Novelizace Disciplinárního řádu zapracovává:
A. Návrhy a připomínky LFA, které vycházejí především ze změny formátu soutěží LFA
nebo z rozhodovací praxe DK LFA. V rámci právě uvedeného:
1) Byl doplněn § 47 o nové odstavce 5 a 6, které zní:
5. Rozpis Celostátní ligové soutěže může stanovit, že se trest uložený podle odstavce 1 vykoná jen v rozsahu:
a) do konce soutěžního ročníku nebo
b) do konce základní části soutěžního ročníku nebo
c) do konce nadstavbové části soutěžního ročníku
pokud by přesahoval některé z období podle písmen a) až c), přičemž v takovém případě se namísto
nevykonané části trestu zákazu závodní činnosti uloží trest peněžité pokuty ve výši stanovené v Rozpisu
Celostátních ligových soutěží.
6. Rozpis Celostátní ligové soutěže může pro nadstavbovou část soutěžního ročníku stanovit jiný počet
napomenutí, jakož i jinou výši trestu, než jak je stanoveno v odstavci 1.
2) Byla doplněna ustanovení § 65 odst. 2 písm. a) a § 66 odst. 2 písm. a) tak, že odpovědnost
organizátora, resp. hostujícího klubu za výtržnosti, poškození zařízení stadionu, potyčky,
fyzická napadení nebo pokusy o taková jednání je rozšířena po vzoru Disciplinárního řádu
UEFA též o bezprostřední okolí stadionu.
3) Byla rozšířena odpovědnost za umožnění nastoupení hráčů v rozporu s § 34 odst. 2 až 5
Soutěžního řádu (povinnost nastupovat v profesionálních soutěžích s ligovou profesionální
smlouvou) též případně na fyzické osoby (doposud byla disciplinární odpovědnost za takový
přečin pouze na straně klubu) (§ 69 odst. 3).
B. Poznatky z činnosti Sboru rozhodců. V rámci právě uvedeného:
Byl doplněn § 53 o nový odstavec 3, který zní:

Klub, který nepředloží FAČR k registraci písemnou smlouvu uzavřenou s hráčem, která jinak splňuje
náležitosti ligové profesionální smlouvy nebo standardní profesionální smlouvy podle Přestupního řádu, které
FAČR přezkoumává podle ustanovení § 60 odst. 1 Evidenčního a registračního řádu, bude potrestán
zákazem přestupů a hostování nebo peněžitou pokutou až do výše 500.000,- Kč.
C. Změny Přestupního řádu FIFA promítající se v Přestupním řádu. V rámci právě
uvedeného:
Byl doplněn § 69a odst. 1 a 2 o odpovědnost hráče nebo klubu za neoprávněné vypovězení
profesionální smlouvy podle pravomocného rozhodnutí Sboru rozhodců. Ustanovení tak
rozšiřuje důsledky neoprávněného vypovězení smlouvy též o ty disciplinární.
1. Hráč, který se dopustí porušení Přestupního řádu tím, že:
a) jako hráč neoznámí skončení studia v souladu s § 7 odst. 12 Přestupního řádu, nebo
b) uzavře profesionální smlouvu v rozporu s § 17 odst. 2 nebo 3 Přestupního řádu, nebo
c) vypoví profesionální smlouvu podle pravomocného rozhodnutí Sboru rozhodců v rozporu s § 22
Přestupního řádu,
bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 1.000.000,- Kč nebo fotbalově prospěšnou činností, popř. i
zákazem činnosti až na šest měsíců.
2. Klub, který se dopustí porušení Přestupního řádu tím, že:
a) neinformuje písemně klub o zahájení jednání o uzavření profesionální smlouvy podle § 17 odst. 1
Přestupního řádu nebo
b) uzavře profesionální smlouvu v rozporu s § 17 odst. 2 nebo 3 Přestupního řádu nebo
c) vypoví profesionální smlouvu podle pravomocného rozhodnutí Sboru rozhodců v rozporu s § 22
Přestupního řádu
bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 5.000.000,- Kč nebo zákazem přestupů a hostování.
D. Poznatky z činnosti některých dalších orgánů FAČR, zejména Etické komise.
V rámci právě uvedeného:
1) Skutkové podstaty disciplinárních přečinů neuhrazení sběrných faktur a stanoveného
odstupného (ty platby stanoveného odstupného, které probíhají přes FAČR) byly vyňaty do
zvláštního ustanovení § 60a – Neuhrazení splatných dluhů.
2) Byla zakotvena disciplinární odpovědnost (§ 69a odst. 3) též za případy, kdy členský klub
neuhradí přes výzvu oprávněného klubu náhradu podle § 9 odst. 4 písm. a) Přestupního řádu,
nebo stanovené odstupné podle § 9 odst. 4 písm. b), nebo odst. 5 Přestupního řádu (případy
návratu hráče ze zahraničí do 16 měsíců) a případy, kdy klub nevystaví novému klubu ve
vztahu ke stanovenému odstupnému daňový doklad v souladu s § 9 odst. 9 Přestupního řádu.
Nový § 69a odst. 3 zní:
Klub, který se dopustí porušení Přestupního řádu tím, že:
a) neuhradí přes výzvu oprávněného klubu náhradu podle § 9 odst. 4 písm. a) Přestupního řádu,
nebo stanovené odstupné podle § 9 odst. 4 písm. b), nebo odst. 5 Přestupního řádu, nebo
b) nevystaví novému klubu ve vztahu ke stanovenému odstupnému daňový doklad v souladu s § 9
odst. 9 Přestupního řádu,
bude potrestán důtkou, peněžitou pokutou do výše 250.000,- Kč nebo zákazem přestupů a hostování.
3) Byla upřesněna výlučná působnost Etické komise (§ 76 odst. 9) a působnost DK LFA
v případě zápasů MOL Cup (§ 76 odst. 6)

3. Přestupní řád
Novelizace Přestupního řádu zapracovává:
A. Již existující opatření Výkonného výboru č. 1/2016 (přestup omezovaného hráče) a č.
2/2016 (určení výše stanového odstupného v případě, kdy klub nemá družstvo), v
tomto ohledu nejde tedy o faktické změny obsahu předpisů FAČR. V rámci právě
uvedeného:
1) Byla vložena definice omezovaného hráče do výkladových ustanovení.
§ 2 odst. 1 písm. r) Přestupního řádu tak nyní zní:
omezovaný hráč – hráč registrovaný v členském klubu, který nemá družstvo v takové kategorii mládeže nebo
dospělých, do níž hráč náleží;
2) Do § 7 odst. 5 Přestupního řádu bylo vloženo nově písmeno e) jako další případ, kdy lze
učinit přestup bez souhlasu mateřského klubu.
§ 7 odst. 5 písm. e) Přestupního řádu tak nyní zní:
Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup v režimu amatérských hráčů uskutečnit též
má-li dojít k přestupu omezovaného hráče, a to na základě takového podání směřujícího k registraci přestupu
hráče, které je uskutečněno v období podle § 3 odst. 6 tohoto řádu a v souladu s příslušným postupem podle §
25 odst. 12 Evidenčního a registračního řádu; takový přestup je účinný do konce soutěžního ročníku, v němž
je uskutečněn, a FAČR provede přestup hráče zpět do mateřského klubu k jeho konci.
3) Do § 9 odst. 6 písm. b) byl mezi výčet přestupů, za něž se nehradí odstupné, zařazen právě
též § 7 odst. 5 písm. e).
4) Byla doplněna ustanovení § 10 odst. 5, § 11 odst. 5, § 12 odst. 5 a § 13 odst. 5, která
zapracovávají shodně Opatření Výkonného výboru č. 2/2016. Příkladmo § 10 odst. 5
Přestupního řádu zní (a obdobně další zmiňovaná ustanovení):
Stanovené odstupné se u přestupu hráčů, kteří přestoupili do nového klubu, který nemá takové družstvo, aby
bylo možné určit stanovené odstupné podle odstavce 3, určí tak, jako by se nový klub účastnil svým nejúspěšnějším
družstvem v kategorii mužů IV. třídy.
B. Změnu přestupního řádu FIFA týkající se zejména důvodů k výpovědi profesionální
smlouvy a některé připomínky FIFPro ke vzoru profesionální smlouvy. V rámci právě
uvedeného:
1) Byl doplněn § 22 o odstavce 7 a 8, které zní:
7. S přihlédnutím k zásadám podle odstavce 6 se újma, má-li být nahrazena hráči, určí tak, že:
a) se v případě, kdy hráč po neoprávněné výpovědi 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 po neoprávněné výpovědi 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 hráči
uhrazeny na základě další profesionální smlouvy.
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.
2) Byly upraveny náležitosti profesionální smlouvy tak, že:
a) v rámci vymezení smluvních stran má profesionální smlouva obsahovat namísto národnosti státní
příslušnost hráče (§ 20 odst. 1 písm. a)),
b) v rámci vymezení smluvních stran má profesionální smlouva obsahovat bydliště osob, které
zastupují klub (§ 20 odst. 1 písm. d)),
c) bylo upraveno ustanovení § 20 odst. 4 písm. b), které nově zní:
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.
d) bylo upraveno ustanovení § 20 odst. 6 písm. a), které nově zní:
se smluvní strany zavazují bojovat proti rasismu a jiné diskriminaci ve fotbalu a zdržet se jakékoliv
diskriminace, jakož i ustanovení o svobodě hráče vyjádřit své přesvědčení;
C. Otázky týkající se přidružených klubů podle Legislativního záměru, který Výkonný
výbor schválil dne 3. 4. 2018. V rámci právě uvedeného:
1) Byl doplněn nový § 9 odst. 10, který zní:
Pro účely určení částky stanoveného odstupného se přidružený mládežnický klub podle Soutěžního řádu a
klub, k němuž je přidružen, považují za jeden členský klub.
2) Byl doplněn § 28 o nové odstavce 4 a 5, které zní:
4. Pro účely tohoto řádu se za:
a) přestup nepovažuje přestup hráče mezi přidruženým mládežnickým členským klubem podle
Soutěžního řádu a členským klubem, k němuž je přidružen;
b) hostování nepovažuje hostování hráče mezi přidruženým mládežnickým členským klubem podle
Soutěžního řádu a členským klubem, k němuž je přidružen.
5. Pro účely ustanovení § 3 odst. 7 a § 7 odst. 6 tohoto řádu se za nastoupení hráče v soutěžním utkání
nepovažuje nastoupení hráče, který je registrován v přidruženém mládežnickém členském klubu podle
Soutěžního řádu, v členském klubu, k němuž je přidružen, a naopak.
D. Jiné otázky. V rámci právě uvedeného:
1) Byly zrušeny ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) a d) věty druhé, které zněly: v případě že tento
členský klub má licenci sportovního střediska mládeže, hledí se na něj jako na členský klub účastnící se
svým družstvem mužů divize. To z důvodu změny pravidel udělování licencí sportovních
středisek mládeže.
2) Bylo upraveno ustanovení § 17 odst. 1, které nově zní:
Členský klub, který má v úmyslu uzavřít smlouvu s profesionálním hráčem, je povinen písemně informovat
klub, v němž tento hráč působí, ještě před zahájením jednání s hráčem.

Povinnost informovat členský klub před zahájením jednání s hráčem tak nově platí v případě
všech, nikoliv pouze profesionálních hráčů.
3) Byly postaveny na jisto termíny, v nichž lze uskutečnit přestup nebo hostování zahraničního
profesionálního hráče tak, že podání směřujícího k registraci přestupu hráče lze uskutečnit
v období 21. 6. do 8. 9. a 26. 1. do 22. 2., tedy v přestupních oknech, které jsou nahlášeny
v rámci TMS jako termíny pro přestupy profesionálních hráčů (§ 23 odst. 3 písm. b) a § 23
odst. 3).
4) Byly upřesněny poplatky za návrat z hostování ze zahraničí, jakož i z jeho prodloužení (§ 23
odst. 4).
5) Bylo doplněno ustanovení § 29 odst. 1 o větu druhou, kdy předmětné ustanovení zní:
Tímto řádem se řídí veškeré otázky přestupů, hostování a odstupného, jež se týkají členů FAČR, popřípadě
zahraničních hráčů, ode dne nabytí jeho účinnosti. Ustanovení předchozí věty se nepoužije pro výčet oprávněných
důvodů k výpovědi profesionální smlouvy podle § 22 odst. 8 písm. b) a c) tohoto řádu v případě profesionálních
smluv uzavřených před dnem účinnosti tohoto řádu.
Pro případy výpovědi pro nehrazení odměn u profesionálních smluv uzavřených před
účinnosti tohoto řádu se totiž použije dosavadní úprava (v zásadě tedy neuhrazení tří
měsíčních odměn).

4. Evidenční a registrační řád
Novelizace Evidenčního a registračního řádu zapracovává:
A. Ty změny Přestupního řádu, které vyžadují rovněž změnu tohoto řádu:
1) Postup při přestupu omezovaného hráče - § 25 odst. 12, který zní:
Má-li dojít k přestupu omezovaného hráče, postupuje nový klub v následujících krocích:
a) uskuteční nejprve krok obdobně podle odstavce 2;
b) vyplní, jakož i podepíše spolu s hráčem formulář, který je k dispozici na Portálu pod názvem
„Přestupní lístek“, s tím, že přestupní lístek musí být jednak podepsán za nový klub osobou nebo
osobami oprávněnými za tento klub jednat a za hráče, který není v plném rozsahu svéprávný, jeho
zákonným zástupcem nebo opatrovníkem a jednak na místě pro podpis mateřského klubu
proškrtnut;
c) veškerou dokumentaci podle písmen a) a b) spolu s potvrzením příslušného Okresního fotbalového
svazu, že mateřský klub hráče nemá družstvo v takové kategorii mládeže nebo dospělých, do níž
hráč náleží, předá nebo doručí buď v období od 1. 7. do 22. 9., anebo v období od 1. 1. do 31. 3.
sekretariátu FAČR na adresu sídla FAČR.
B. Upřesnění některých pravidel týkajících se registrací zahraničních hráčů:
1) Bylo doplněno ustanovení § 62 odst. 1 takto:
Doručuje-li se podle tohoto řádu písemnost prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, je lhůta pro
doručení zachována, byla-li písemnost nejpozději v poslední den této lhůty předána podle údaje na podacím
lístku tomuto poskytovateli poštovních služeb, nestanoví-li předpisy FIFA, pravidla platná pro Transfer
Matching System nebo tento řád jinak.
2) Byl doplněn § 23 týkající se registrace hráče o nové odstavce 8 a 9:

8. Fyzická osoba, která není státním příslušníkem České republiky a která nebyla jako hráč registrována
v žádném členském klubu ani zahraničním klubu, se jakožto člen FAČR registruje jako hráč postupem
podle předpisů FIFA s tím, že společně s členským klubem, v němž má být jako hráč registrován, vyplní a
FAČR doručí formulář, který je k dispozici na Portálu pod názvem „Vyžádání hráče ze zahraničí“.
9. Za registraci člena FAČR jakožto hráče podle odstavce 8 je členský klub, v němž má být registrován,
povinen uhradit poplatek ve výši 3.000,- Kč.

5. Procesní řád
Novelizace Procesního řádu obsahuje zvýšení poplatků za podání Protestu.

Závěrem lze upozornit, že na zasedání Výkonného výboru v září 2018 bude předložena novelizace
Souboru předpisů spočívající v technických změnách některých postupů s ohledem na předpisy
týkající se ochrany osobních údajů. To se týká zejména menší úpravy některých ustanovení
Evidenčního a registračního řádu, v zásadě by však mělo jít o úpravy, které by měly dopad na
soutěžní nebo jiný chod FAČR, členských klubů.

