Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 3/2017
Vyžádání amatérského hráče ze zahraničí

I.
Úvodní ustanovení
Přestup zahraničního hráče do členského klubu se řídí, kromě předpisů FIFA, především
Přestupním řádem FAČR, jakož i dalšími příslušnými předpisy FAČR s tím, že základním
předpokladem takového přestupu je registrace přestupujícího hráče jako člena FAČR se
zvláštními právy a povinnostmi hráče.1
II.
Vyžádání amatérského hráče ze zahraničí
1. Klub požadující vyžádání amatérského hráče ze zahraničí je povinen doručit sekretariátu
FAČR - úseku mezinárodních přestupů FAČR vyplněný formulář vyžádání hráče ze
zahraničí, který je k dispozici na is.fotbal.cz.
2. V případě, že hráč je občanem České republiky, a nikdy nebyl členem FAČR, je členský
klub k formuláři vyžádání hráče ze zahraničí podle odstavce 1 dále povinen k této žádosti
doložit kopii dokladu totožnosti hráče.
3. V případě, že hráč není občanem České republiky, a nikdy nebyl členem FAČR, je členský
klub k formuláři vyžádání hráče ze zahraničí podle odstavce 1 dále povinen zažádat o
vygenerování „rodného čísla“ a ID FAČR, a to prostřednictvím e-mailu clenstvi@fotbal.cz
(tel.: 233 029 233) s tím, že je povinen k této žádosti doložit kopii dokladu totožnosti hráče.
4. Klub požadující vyžádání amatérského hráče ze zahraničí ve věku 10 – 17 let (včetně) je
povinen doručit sekretariátu FAČR - úseku mezinárodních přestupů FAČR dokumenty dle
přílohy č. 1 tohoto pokyn s tím, že pokud klub, ve kterém bude hráč působit, je licenčním
klubem, je nezbytné tyto dokumenty předložit v anglickém, německém, francouzském či
španělském jazyce.
5. Dokumenty podle odstavců 1 až 4 je nutné doručit mezinárodnímu úseku FAČR, a to
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, osobně na recepci FAČR nebo v e-mailu
s elektronickým podpisem.
6. Přestup v režimu amatérských hráčů lze uskutečnit pouze na základě takového podání
směřujícího k registraci přestupu hráče, které je uskutečněno v období:
a) od 1. 7. do 22. 9. nebo
b) od 1. 1. do 31. 3
7. Dokumenty podle odstavců 1 až 4 je nutné doručit mezinárodnímu úseku FAČR nejpozději
do 12.00 hod. posledního pracovního dne přestupního období podle odstavce 6.
8. První registrace hráče je možná kdykoli po celý rok.
9. Poplatek za přestup hráče činí 3.000,- Kč s tím, že za nový klub se považuje členský klub,
do něhož hráč přestupuje. Jde-li však o přestup takového hráče, který před svým přestupem
do zahraničního klubu působil v členském klubu a který přestupuje do tohoto členského
klubu, činí poplatek 500,- Kč.
10. Poplatek za přestup hráče bude vložen na sběrný účet klubu při registraci hráče.
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K tomu více viz https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy?category=1

III.
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 1/2017
Vyžádání amatérského hráče ze zahraničí.

Příloha č. 1
Mezinárodní přestup dle čl. 19/2a – následování rodičů
Pro profesionály: pracovní smlouvu a pracovní povolení
Pro mezinárodní přestup – žádost o mezinárodní přestup
Pro první registraci – žádost o první registraci
Pro všechny společně:
Pracovní smlouva rodičů/rodiče
Rodný list
Průkaz totožnosti a národnosti hráče i rodičů
Doklad o nové adrese v přijímacím státu rodičů
Pracovní povolení rodičů – mimo EU
Mezinárodní přestup dle čl. 19/2b – v rámci vzdělávání po prostoru EEA (Evropský
obchodní prostor) – 16 a více let
Pro profesionály: pracovní smlouvu
Pro mezinárodní přestup – žádost o mezinárodní přestup
Pro první registraci – žádost o první registraci
Pro všechny společně:
Dokumenty týkající se akademického vzdělání a fotbalového vzdělání
Dokumenty týkající se ubytování a zdravotní péče
Souhlas rodičů
Rodný list
Průkaz totožnosti a národnosti hráče
Mezinárodní přestup dle čl. 19/2c – do 50 km
Pro profesionály: pracovní smlouvu
Pro mezinárodní přestup – žádost o mezinárodní přestup
Pro první registraci – žádost o první registraci
Pro všechny společně:
Rodný list
Průkaz totožnosti a národnosti hráče
Doklad a souhlas uvolňující asociace
Prokázání 50 km pravidla (mapa)

