Metodický pokyn právního oddělení FAČR č. 2/2020
Vyžádání amatérského hráče ze zahraničí
I.
Úvodní ustanovení
Přestup zahraničního hráče do členského klubu (dále jen „klub“) 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. K tomu více na https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deskapredpisy?category=1.
II.
Vyžádání amatérského hráče ze zahraničí
1. Klub požadující vyžádání amatérského hráče ze zahraničí je povinen prostřednictvím
informačního systému FAČR - http://is.fotbal.cz/ („IS FAČR“):
a. vyplnit elektronickou žádost o zahraniční přestup („Žádost“);
b. naskenovat řádně vyplněný a podepsaný formulář Vyžádání hráče ze zahraničí ve
formátu PDF;
c. doložit kopii doklad totožnosti hráče ve formátu PDF.
2. V případě, že hráč přestupující do České republiky nikdy nebyl členem FAČR, je povinen se
před podáním Žádosti registrovat prostřednictvím IS FAČR jako člen FAČR.
3. V případě, že hráč není občanem České republiky, a nikdy nebyl členem FAČR, je klub povinen
před odesláním Žádosti zažádat o vygenerování „rodného čísla“, a to prostřednictvím e-mailu
clenstvi@fotbal.cz 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
do IS FAČR vložit dokumenty ve formátu PDF podle přílohy č. 1 tohoto pokynu s tím, že je
nezbytné tyto dokumenty předložit v anglickém, německém, francouzském či španělském
jazyce.
5. 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.
6. Dokumenty podle odstavců 1 až 4 je nutné vložit do IS FAČR do 15.00 hod. posledního
pracovního dne přestupního období podle odstavce 5.
7. První registrace hráče je možná kdykoli po celý rok.
8. Poplatek za přestup a první registraci hráče činí 3.000 Kč. Jde-li však o přestup takového hráče,
který před svým přestupem do zahraničního klubu působil v klubu a který přestupuje do tohoto
klubu, činí poplatek 500 Kč.
9. Poplatek za přestup hráče bude vložen na sběrný účet klubu při registraci hráče.
10. Registrace hráče do IS FAČR proběhne po obdržení uvolňujících dokumentů ze zahraničního
svazu prostřednictvím portálu FIFA TMS.
11. Podrobný návod, jak vyžádat hráče ze zahraničí, je k dispozici na odkazu v záhlaví.
III.
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 1/2020 Vyžádání amatérského
hráče ze zahraničí.

Podrobný návod, jak elektronicky vyžádat hráče ze zahraničí je k dispozici na:
https://is.fotbal.cz/clanky/vypis-clanku.aspx

Příloha č. 1
Odkaz na průvodce podání žádosti nezletilých hráčů ve věku 10 - 17 let včetně.
https://is.fotbal.cz/files/Pruvodce_podani_zadosti_o_zahranicni_prestup_nezletilych_hracu.pdf

Podrobný návod, jak elektronicky vyžádat hráče ze zahraničí je k dispozici na:
https://is.fotbal.cz/clanky/vypis-clanku.aspx

