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OPATŘENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FAČR
č. 2/2016
V souladu s ustanovením § 28 odst. 3 Přestupního řádu přijímá Výkonný výbor Fotbalové asociace
České republiky toto
opatření
ve věci určení stanoveného odstupného za přestup hráče, který v rámci přestupního termínu podle
§ 7 odst. 4 Přestupního řádu přestoupil do členského klubu, u nějž nelze podle § 10 až § 13 určit
výši stanoveného odstupného.
1. Stanovené odstupné se u přestupu hráčů, kteří přestoupili do nového klubu, který nemá
takové družstvo, aby bylo možné určit stanovené odstupné podle § 10 odst. 3 a § 11
odst. 3 Přestupního řádu, určí tak, jako by se nový klub účastnil svým nejúspěšnějším
družstvem v kategorii mužů IV. třídy.
2. Stanovené odstupné se u přestupu hráček, které přestoupily do nového klubu, který
nemá takové družstvo, aby bylo možné určit stanovené odstupné podle § 12 odst. 3. a §
13 odst. 3 Přestupního řádu, určí tak, jako by se nový klub účastnil svým
nejúspěšnějším družstvem v kategorii žen krajského přeboru.
3. Toto opatření se použije rovněž v případě přestupů, které byly zaregistrovány dle § 25
odst. 4 Evidenčního a registračního řádu dne 1. 7. 2016.
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