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PŘEDPISY O STATUSU A PŘESTUPECH HRÁČŮ

Na základě článku 5 stanov FIFA ze dne 19. října 2003 vydává Výkonný výbor tyto
předpisy a jejich přílohy, které jsou nedílnou součástí základního textu.

DEFINICE

5

Pro účely těchto předpisů jsou následujícím způsobem definovány dále uvedené pojmy:
1. Předchozí asociace: asociace, k níž patří předchozí klub.
2. Předchozí klub: klub, ze kterého hráč odchází.
3. Nová asociace: asociace, k níž patří nový klub.
4. Nový klub: klub, do kterého hráč vstupuje.
5. Oficiální utkání: utkání hraná v rámci organizovaného fotbalu, například národních
ligových soutěží, národních pohárů a mezinárodních klubových soutěží, nikoli však
přátelská a přípravná utkání.
6. Organizovaný fotbal: asociační fotbal organizovaný pod záštitou FIFA, jednotlivých
konfederací a asociací nebo s jejich pověřením.
7. Ochranná lhůta: období tří celých sezón nebo tří let, podle toho, které skončí dříve,
od zahájení platnosti smlouvy, pokud je taková smlouva uzavřena před 28.
narozeninami profesionála, nebo období dvou celých sezón nebo dvou let, podle
toho, které skončí dříve, od zahájení platnosti
smlouvy, pokud je taková smlouva uzavřena po 28. narozeninách profesionála.
8. Registrační období: období stanovené příslušnou asociací v souladu s článkem 6.
9. Sezóna: období počínající prvním oficiálním utkáním příslušné národní ligové
soutěže a končící posledním oficiálním utkáním příslušné národní ligové soutěže.
10. Odměna za trénink: platby prováděné v souladu s přílohou 4 pokrývající náklady
na rozvoj mladých hráčů.
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11. Nezletilý hráč: hráč, který dosud nedosáhl věku 18 let.
12. Akademie: organizace nebo samostatný právní subjekt, jehož prvořadým
dlouhodobým cílem je poskytování dlouhodobého tréninku hráčům na základě
zajištění potřebných tréninkových zařízení a infrastruktury. Tento pojem zahrnuje
především, nikoli však výhradně, fotbalová tréninková střediska, fotbalové kempy,
fotbalové školy atd.
13. Přestupní párovací systém (TMS): přestupní párovací systém (TMS – Transfer
Matching System) je internetový informační systém, jehož hlavní cílem je
zjednodušení procesu mezinárodních přestupů hráčů a zlepšení průhlednosti
a toku informací.

Viz také část Definice stanov FIFA.
Poznámka: pojmy vztahující se k fyzickým osobám se vztahují na obě pohlaví.
Pojmy uvedené v jednotném čísle platí i pro množné číslo a naopak.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1
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Rozsah platnosti

1. Tyto předpisy stanovují globální a závazná pravidla s ohledem na status hráčů,
jejich způsobilost k účasti v organizovaném fotbalu a jejich přestupy mezi kluby
sdruženými v různých asociacích.
2. Přestupy hráčů mezi kluby v rámci stejné asociace podléhají zvláštním předpisům
stanoveným příslušnou asociací v souladu s článkem 1, odstavcem 3 níže, které musí
být schváleny FIFA. Tyto předpisy musí obsahovat pravidla pro řešení sporů mezi
kluby a hráči v souladu se zásadami stanovenými v těchto předpisech. Tyto předpisy
by měly také stanovovat systém odměn pro kluby investující do tréninku a výchovy
mladých hráčů.
3.

a) Následující ustanovení jsou závazná na národní úrovni a musí být
bez úprav součástí předpisů jednotlivých asociací: články 2–8,
10, 11, 18, 18bis, 19 a 19bis.
b) Jednotlivé asociace zahrnou do svých předpisů vhodné prostředky k ochraně
stability smluv, a to při řádném dodržování platné národní legislativy a dohod
o kolektivním vyjednávání. Je třeba zohlednit zejména následující zásady:
-

článek 13: zásada nutnosti respektování smluv,
článek 14: zásada možnosti vypovězení smluv kteroukoli ze stran bez
důsledků v případě oprávnění k výpovědi,

-

článek 15: zásada možnosti oprávněného vypovězení smluv
profesionály na základě sportovních důvodů,

-

článek 16: zásada nemožnosti vypovězení smluv v průběhu sezóny,
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-

článek 17, odstavce 1 a 2: zásada stanovující povinnost vyplacení
kompenzace v případě neoprávněného ukončení smlouvy, přičemž tuto
kompenzaci lze stanovit ve smlouvě,

-

článek 17, odstavce 3–5: zásada stanovující uplatnění sportovních
sankcí vůči proviněné straně v případě neoprávněného ukončení
smlouvy.

4. Tyto předpisy se vztahují také na uvolňování hráčů pro týmy asociace a na
způsobilost hráčů za tyto týmy hrát v souladu s ustanoveními přílohy 1. Tato
ustanovení jsou závazná pro všechny asociace a kluby.

II. STATUS HRÁČŮ

2
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Status hráčů: amatérští a profesionální hráči

1. Hráči účastnící se organizovaného fotbalu jsou buď amatéry, nebo profesionály.
2. Profesionálem je hráč, který má uzavřenou písemnou smlouvu s klubem a který je
za svou fotbalovou činnost placen více, než jsou jeho účelně vynaložené výdaje.
Všichni ostatní hráči jsou považováni za amatéry.

3

Opětovné získání amatérského statusu

1. Hráč registrovaný jako profesionál se nesmí registrovat jako amatér, dokud
neuplyne alespoň 30 dnů od jeho posledního utkání, které sehrál jako profesionál.
2. Při opětovném získání amatérského statusu se nevyplácí žádná odměna. Jestliže
se hráč do 30 měsíců od opětovného nabytí statusu amatéra opětovně zaregistruje
jako profesionál, jeho nový klub je povinen uhradit odměnu za trénink v souladu
s článkem 20.

4

Ukončení činnosti

1. Profesionálové, kteří ukončí kariéru okamžikem vypršení platnosti své smlouvy,
a amatéři, kteří ukončí činnost, zůstávají nadále registrováni v asociaci svého
posledního klubu, a to po dobu 30 měsíců.
2. Toto období začíná dnem, kdy hráč naposledy hraje oficiální utkání za svůj klub.

10

III. REGISTRACE HRÁČŮ

5

Registrace

1. Aby mohl buď jako profesionál, nebo jako amatér hrát za některý klub, musí být
hráč v souladu s ustanoveními článku 2 registrován u některé asociace. K účasti
v organizovaném fotbalu jsou způsobilí pouze registrovaní hráči. Provedením své
registrace hráč souhlasí s dodržováním stanov a předpisů FIFA a jednotlivých
konfederací a asociací.
2. Hráč smí být v jednom okamžiku registrován pouze v jednom klubu.
3. Během jedné sezóny smí být hráči registrováni v nejvýše třech klubech. Během
tohoto období smí hráč hrát oficiální utkání nejvýše za dva kluby. Výjimka z tohoto
pravidla se vztahuje na hráče přestupujícího mezi dvěma kluby sdruženými
v asociacích se vzájemně se překrývajícími sezónami (tj. se začátkem sezóny v létě /
na podzim u jedné a v zimě / na jaře u druhé asociace), jenž je způsobilý hrát
v průběhu příslušné sezóny oficiální utkání za třetí klub, a to za podmínky, že řádně
splnil veškeré své smluvní povinnosti vůči svým předchozím klubům. Je třeba rovněž
dodržet ustanovení vztahující se k registračním obdobím (článek 6) a k minimálnímu
trvání smlouvy (článek 18, odstavec 2).
4. Za všech okolností je třeba řádně uvážit sportovní integritu příslušné soutěže. Hráč
nesmí zejména hrát v průběhu jedné sezóny oficiální utkání za více než dva kluby
účastnící se stejné národní soutěže nebo poháru s tím, že jednotlivé členské
asociace mohou pro své soutěže stanovit přísnější pravidla.
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Registrační období

1. Hráči smí být registrováni pouze v průběhu jednoho ze dvou ročních registračních
období stanovených příslušnou asociací. Výjimka z tohoto pravidla se vztahuje na
profesionála, jehož smlouva vypršela před koncem registračního období, který pak
smí být zaregistrován mimo toto registrační období. Asociace jsou oprávněny takové
profesionály registrovat za předpokladu, že je řádně uvážena sportovní integrita
příslušné soutěže. V případech, kdy došlo k oprávněnému ukončení smlouvy, může
FIFA uplatnit v souladu s článkem 22 dočasná opatření s cílem zabránit zneužití
situace.
2. První registrační období začíná po skončení sezóny a obvykle končí před
zahájením nové sezóny. Toto období nesmí být delší než dvanáct týdnů. Druhé
registrační období obvykle začíná uprostřed sezóny a nesmí trvat déle než čtyři týdny.
Obě registrační období sezóny je třeba zadat do přestupního párovacího systému
(TMS) alespoň 12 měsíců před počátkem jejich platnosti (viz příloha 3, článek 5.1,
odstavec 1). Pro asociace, které svá přestupní období neoznámí včas, určí příslušné
termíny FIFA.
3. Hráči mohou být zaregistrováni – s možností výjimky stanovené v článku 6,
odstavci 1 – pouze za předpokladu, že klub v průběhu registračního období předloží
příslušné asociaci platnou přihlášku.
4. Ustanovení vztahující se k registračním obdobím neplatí pro soutěže, kterých se
účastní pouze amatéři. Pro takové soutěže stanoví období, během kterých se hráči
mohou registrovat, příslušná asociace, a to za předpokladu řádného uvážení
sportovní integrity příslušné soutěže.

12 III. REGISTRACE HRÁČŮ

7

Hráčský pas

Registrující asociace je povinna poskytnout klubu, u kterého je hráč registrován,
hráčský pas obsahující příslušné informace o hráči. V hráčském pasu je uveden
klub(y), u kterého (kterých) byl hráč registrován počínaje sezónou, během níž dosáhl
12. narozenin. Spadají-li narozeniny do období mezi sezónami, je v hráčském pasu
uveden klub, u kterého byl registrován během sezóny následující po jeho
narozeninách.

8

Přihláška k registraci

Přihláška k registraci profesionálního hráče musí být předkládána společně s kopií
hráčské smlouvy. Příslušný rozhodovací orgán může podle svého uvážení
přihlédnout k případným smluvním dodatkům nebo dalším dohodám, které mu nebyly
řádně předloženy.

9

Mezinárodní osvědčení o přestupu

1. Hráči registrovaní u jedné asociace mohou být zaregistrováni u nové asociace až
poté, co nová asociace obdrží od předchozí asociace mezinárodní osvědčení
o přestupu (dále jako ITC – International Transfer Certificate). ITC se vystavuje
bezplatně a bez jakýchkoli podmínek nebo časového omezení. Případná protichůdná
ustanovení jsou neplatná. Asociace vystavující ITC předá jeden jeho výtisk FIFA.
Administrativní postupy pro vystavování ITC jsou uvedeny v příloze 3, článku 8
a příloze 3a těchto předpisů.
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2. Asociacím není povoleno požadovat vystavení ITC pro povolení účasti hráče
v přípravných utkáních.
3. Nová asociace je po obdržení ITC povinna písemně informovat asociaci(e)
klubu(ů), které zajišťovaly trénink a výchovu hráče ve věkovém rozmezí od 12 do
23 let (viz článek 7 – Hráčský pas), o registraci hráče jako profesionála.
4. ITC se nevyžaduje pro hráče ve věku do 12 let.

10

Hostování profesionálů

1. Profesionál může hostovat v jiném klubu na základě písemné dohody mezi ním
a příslušnými kluby. Veškeré hostování podléhá stejným pravidlům jako přestup
hráčů včetně ustanovení o odměně za trénink a mechanizmu solidarity.
2. V souladu s článkem 5, odstavcem 3 je minimální doba hostování rovna době mezi
dvěma registračními obdobími.
3. Klub, který přijal hráče na základě hostování, není bez písemného souhlasu klubu,
který hráče uvolnil k hostování, a samotného hráče oprávněn k jeho poskytnutí
dalšímu klubu.
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Neregistrovaní hráči

Hraje-li za některý klub v oficiálním utkání hráč, který není registrován v žádné
asociaci, je tato jeho hra považována za neoprávněnou. Nezávisle na jakýchkoli
opatřeních nutných pro nápravu sportovních důsledků takového jednání mohou být
vůči příslušnému hráči a/nebo klubu uplatněny sankce. Právo uplatnit tyto sankce
má v zásadě asociace nebo organizátor příslušné soutěže.

12

Prosazování disciplinárních opatření

Jakékoli disciplinární opatření uplatněné vůči hráči před přestupem musí být
prosazeno nebo uplatněno i novou asociací, u níž je hráč registrován. Předchozí
asociace je povinna informovat novou asociaci o případných sankcích jak písemně,
tak při vystavení ITC.

IV. UDRŽENÍ SMLUVNÍ STABILITY MEZI PROFESIONÁLY A KLUBY
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Respektování smlouvy

Platnost smlouvy mezi profesionálem a klubem může být ukončena pouze po
vypršení smluvního období nebo po vzájemné dohodě.

14

Oprávněné ukončení smlouvy

V případě výskytu oprávnění k výpovědi může být smlouva ukončena kteroukoli ze
stran bez jakýchkoli důsledků (tedy buď finanční kompenzace, nebo uplatnění
sportovních sankcí).

15

Oprávněné ukončení smlouvy ze sportovních důvodů

Dlouhodobý profesionál, který v průběhu sezóny hrál v méně než deseti procentech
oficiálních utkání svého klubu, může ukončit svou smlouvu předčasně na základě
sportovně oprávněného důvodu. Při hodnocení takových případů je třeba pečlivě
uvážit okolnosti působení tohoto hráče. Výskyt sportovně oprávněného důvodu se
posuzuje zvlášť pro každý případ. V tomto případě nejsou uplatňovány sportovní
sankce, může však být požadována kompenzace nákladů. Příslušný profesionál
může tímto způsobem ukončit svou smlouvu pouze v průběhu 15 dnů po posledním
oficiálním utkání sezóny klubu, u něhož je registrován.

16

Omezení možnosti ukončení smlouvy během sezóny

V průběhu sezóny nelze smlouvu jednostranně vypovědět.

15
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Důsledky neoprávněného ukončení smlouvy

Pro případ neoprávněného ukončení smlouvy platí dále uvedená ustanovení:
1. Strana, která poruší smlouvu, je ve všech případech povinna uhradit kompenzaci.
V souladu s článkem 20 a přílohou 4 v souvislosti s odměnami za trénink je výše
kompenzace za porušení smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, vypočítána na
základě řádného uvážení zákonů příslušné země, sportovních specifik a všech
dalších objektivních kritérií. Mezi tato kritéria patří především finanční odměna a další
odměny náležející hráči na základě stávající smlouvy a/nebo nové smlouvy, zbývající
doba platnosti stávající smlouvy do maximální doby pěti let, poplatky a výdaje
uhrazené nebo splatné předchozím klubem (amortizované během období platnosti
smlouvy) a rozhodnutí, zda porušení smlouvy spadá do chráněného období.
2. Nárok na kompenzaci nelze převést na třetí osobu. Má-li kompenzaci uhradit
profesionální hráč, bude za tuto úhradu společně a nerozdílně odpovědný tento
profesionální hráč a jeho nový klub. Výše kompenzace může být stanovena ve
smlouvě nebo dohodou mezi stranami.
3. Navíc k povinnosti úhrady kompenzace budou vůči hráči, který poruší smlouvu
během chráněného období, uplatněny také sportovní sankce. Tato sankce spočívá
v zákazu účasti v oficiálních utkáních po dobu čtyř měsíců. V případě přitěžujících
okolností je tento zákaz uplatněn na dobu šesti měsíců. Tyto sportovní sankce
vstupují v platnost okamžitě po oznámení příslušného rozhodnutí hráči.
Sportovní sankce jsou pozastaveny v období mezi posledním oficiálním utkáním
sezóny a prvním oficiálním utkáním následující sezóny, přičemž v obou případech se
zohledňují i národní poháry a mezinárodní klubová mistrovství. Toto pozastavení
sportovních sankcí se však nevztahuje na případ hráče, jenž je stálým členem
reprezentačního týmu asociace, kterou je oprávněn reprezentovat, pokud se
příslušná asociace v době mezi posledním oficiálním utkáním sezóny a prvním
oficiálním utkáním následující sezóny účastní finálové soutěže mezinárodního
turnaje. Jednostranné neoprávněné porušení smlouvy
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a porušení smlouvy bez sportovně oprávněného důvodu po uplynutí chráněného
období nemá za následek sportovní sankce. I mimo chráněné období mohou však být
disciplinární opatření uplatněna za nepředložení výpovědi smlouvy do 15 dnů
následujících po posledním oficiálním utkání sezóny (včetně národních pohárů)
klubu, u něhož je hráč registrován. Při prodloužení předchozí smlouvy v důsledku
jejího obnovení opět začíná další chráněné období.
4. Navíc k povinnosti úhrady kompenzace budou vůči klubu, který během
chráněného období poruší smlouvu nebo který působí tak, aby došlo k jejímu
porušení, uplatněny také sportovní sankce. Není-li prokázáno jinak, má se za to, že
klub, který podepíše smlouvu s profesionálním hráčem, jenž neoprávněně zrušil
předchozí smlouvu, působil na tohoto hráče tak, aby smlouvu porušil. Vůči takovému
klubu bude uplatněn zákaz registrace nových hráčů, a to v rámci země
i mezinárodně, na dobu dvou registračních období.
5. Každá osoba podléhající stanovám a předpisům FIFA (představitelé klubů, agenti
hráčů, hráči apod.), která jedná tak, aby způsobila porušení smlouvy mezi
profesionálním hráčem a klubem pro účely usnadnění přestupu hráče, bude
potrestána sankcemi.
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Zvláštní ustanovení ke smlouvám mezi profesionály a kluby

1. Je-li do sjednávání smlouvy zapojen agent, musí být ve smlouvě uvedeno jeho
jméno.
2. Minimální doba platnosti smlouvy je od data zahájení její platnosti do konce
sezóny, maximální doba platnosti smlouvy pak nesmí přesáhnout pět let. Smlouvy
s jinou dobou platnosti jsou povoleny pouze za předpokladu, že jsou v souladu se
zákony příslušné země. Hráči mladší 18 let nesmí podepisovat profesionální smlouvu
na dobu delší než tři roky. Případná ustanovení o delší době platnosti nebudou
uznána.
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3. Klub, který má v úmyslu uzavřít smlouvu s profesionálním hráčem, je povinen
písemně informovat současný klub tohoto hráče ještě před zahájením jednání
s hráčem. Profesionální hráč je oprávněn uzavřít smlouvu s jiným klubem, pouze
pokud platnost jeho smlouvy s jeho současným klubem vypršela nebo pokud má do
šesti měsíců vypršet.
Jakékoli porušení tohoto ustanovení podléhá uplatnění odpovídajících sankcí.
4. Platnost smlouvy nesmí být podmíněna příznivým lékařským vyšetřením a/nebo
udělením pracovního povolení.
5. V případě, že profesionální hráč uzavře na jedno období více než jednu smlouvu,
platí ustanovení uvedená v kapitole IV.

V. VLIV TŘETÍCH OSOB

18bis
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Vliv třetích osob na kluby

1. Žádný z klubů nesmí uzavřít smlouvu, která by jakékoli jiné straně takové
smlouvy nebo jakékoli třetí osobě umožňovala získat vliv na jeho nezávislost či
zásady s ohledem na zaměstnávání a záležitosti související s přestupy hráčů nebo
na výkon jeho týmů.
2. Disciplinární výbor FIFA je oprávněn uplatnit vůči klubům, které neplní povinnosti
stanovené v tomto článku, disciplinární opatření.
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Ochrana nezletilých hráčů

1. Mezinárodní přestupy hráčů jsou povoleny pouze v případě, že je hráč starší
18 let.
2. Pro toto pravidlo platí tři následující výjimky:
a) Rodiče hráče se přestěhují do země, v níž se nachází nový klub, a to
z důvodů nesouvisejících s fotbalem.
b) K přestupu dochází v rámci území Evropské unie (EU) nebo Evropského
ekonomického prostoru (EEA) a věk hráče je mezi 16 a 18 lety. V tomto případě
musí nový klub splnit následující minimální povinnosti:
i. Poskytne hráči příslušné fotbalové vzdělávání a/nebo trénink na úrovni
nejvyšších národních standardů.
ii. Navíc k fotbalovému vzdělávání a/nebo tréninku zajistí hráči akademické
a/nebo školní a/nebo odborné vzdělávání a/nebo výcvik, který hráči
umožní rozvoj jiné než fotbalové kariéry v případě, že přestane
profesionálně hrát fotbal.
iii. Provede všechna opatření nezbytná k tomu, aby
byla hráči poskytnuta co nejlepší péče (optimální životní podmínky
u hostitelské rodiny nebo v ubytovacím zařízení klubu, určení mentora
v rámci klubu atd.).
iv. Při registraci takového hráče poskytne klub příslušné asociaci doklady
o splnění výše uvedených povinností.
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c) Hráč bydlí nejdále 50 km od hranice země a klub, u kterého si hráč přeje být
zaregistrován v rámci sousední asociace, se nachází také nejdále 50 km od této
hranice. Maximální vzdálenost mezi bydlištěm hráče a sídlem klubu je 100 km.
V těchto případech musí hráč nadále bydlet ve svém bydlišti a obě příslušné
asociace musí vyjádřit svůj výslovný souhlas.
3. Podmínky vedené v tomto článku se vztahují také na hráče, který v minulosti nebyl
registrován u žádného klubu a který není státním příslušníkem země, v níž si přeje
být poprvé zaregistrován.
4. Každý mezinárodní přestup podle odstavce 2 a každá první registrace podle
odstavce 3 podléhá schválení podvýborem zřízeným za tímto účelem Výborem pro
status hráčů. Žádost o schválení musí předložit asociace, která si přeje hráče
zaregistrovat. Předchozí asociace má příležitost předložit své stanovisko. Schválení
uvedeným podvýborem je třeba získat předtím, než asociace podá případnou žádost
o mezinárodní osvědčení o přestupu a/nebo o první registraci. V případě porušení
tohoto ustanovení uplatní Disciplinární výbor sankce v souladu s disciplinárním
řádem FIFA. Kromě asociace, která nesplnila povinnost požádat příslušný podvýbor
o schválení, mohou být také uplatněny sankce vůči předchozí asociaci, a to za
vystavení mezinárodního osvědčení o přestupu bez obdrženého schválení
podvýborem, stejně jako vůči klubům, které uzavřely smlouvu o přestupu příslušného
nezletilého hráče.
5. Postupy pro žádost podvýboru v případě první registrace a mezinárodního
přestupu nezletilého hráče jsou uvedeny v příloze 2 těchto předpisů.
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Registrace a vykazování nezletilých hráčů v akademiích

1. Kluby provozující akademii související právně, finančně nebo de facto s klubem,
jsou povinny zajistit vykazování všech nezletilých hráčů účastnících se akademie,
a to asociaci, na jejímž území je tato akademie provozována.
2. Jednotlivé asociace jsou povinny zajistit, aby všechny akademie bez právní,
finanční souvislosti nebo souvislosti de facto s některým klubem:
a) provozovaly klub, který se účastní příslušné národní soutěže, všechny hráče
je třeba vykazovat asociaci, na jejímž území je akademie provozována, nebo
registrovat ve vlastním klubu nebo
b) vykazovaly všechny nezletilé hráče účastnící se akademie pro účely tréninku
asociaci, na jejímž území je akademie provozována.
3. Jednotlivé asociace jsou povinny vést registr obsahující jména a data narození
nezletilých hráčů, kteří jim byli vykázáni kluby nebo akademiemi.
4. Tímto aktem poskytování výkaznictví se příslušné akademie a příslušní hráči
zavazují k provozování fotbalu v souladu se stanovami FIFA a k dodržování etických
zásad organizovaného fotbalu a jejich šíření.
5. V případě porušení tohoto ustanovení uplatní Disciplinární výbor sankce v souladu
s disciplinárním řádem FIFA.
6. Článek 19 se vztahuje také na vykazování všech hráčů, kteří nejsou státními
příslušníky země, v níž si přejí být vykazováni.

VII. ODMĚNA ZA TRÉNINK A MECHANIZMUS SOLIDARITY
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Odměna za trénink

Odměna za trénink náleží klubu(ům), v nichž hráč trénuje: (1) když hráč podepisuje
svou první smlouvu jako profesionál a (2) při každém přestupu profesionála do
ukončení sezóny, během níž dovrší 23 let. Povinnost hradit odměnu za trénink vzniká
nezávisle na tom, zda k přestupu dojde v průběhu nebo po skončení platnosti
smlouvy hráče. Ustanovení o odměně za trénink jsou uvedena v příloze 4 těchto
předpisů.
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Mechanizmus solidarity

Dojde-li k přestupu profesionálního hráče před vypršením platnosti jeho smlouvy,
obdrží všechny kluby, které přispěly k jeho vzdělávání a tréninku, poměrnou část
odměny vyplacené jeho předchozímu klubu (příspěvek solidarity). Ustanovení
o příspěvcích solidarity jsou uvedena v příloze 5 těchto předpisů.
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Pravomoci FIFA

Aniž by tím bylo dotčeno právo hráčů a klubů na vymáhání odškodného v souvislosti
s pracovněprávními vztahy před civilním soudem, je FIFA oprávněna projednávat:
a) spory mezi kluby a hráči v souvislosti s udržením smluvní stability (články
13–18), pokud byla předložena žádost o ITC a jednou ze zúčastněných stran
byl vznesen nárok v souvislosti s touto žádostí o ITC, zejména v souvislosti
s vystavením ITC, sportovními sankcemi nebo kompenzací za porušení
smlouvy,
b) pracovněprávní spory mezi klubem a hráčem na mezinárodní úrovni, pokud
na národní úrovni není v rámci příslušné asociace zřízen nezávislý arbitrážní
orgán zaručující spravedlivé projednání a respektování zásady rovného
zastoupení hráčů a klubů a pokud na národní úrovni neexistuje dohoda
o kolektivním vyjednávání,
c) pracovněprávní spory mezi klubem nebo asociací a trenérem na mezinárodní
úrovni, pokud na národní úrovni neexistuje nezávislý arbitrážní orgán zaručující
spravedlivé projednání,
d) spory související s odměnou za trénink (článek 20) a mechanizmem solidarity
(článek 21) mezi kluby sdruženými v různých asociacích,
e) spory související s mechanizmem solidarity (článek 21) mezi kluby
sdruženými v téže asociaci, pokud přestup hráče, který je předmětem sporu,
proběhne mezi kluby sdruženými v různých asociacích,
f) spory mezi kluby sdruženými v různých asociacích, které neodpovídají
případům popsaným v článcích a), d) a e).
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Výbor pro status hráčů

1. Výbor pro status hráčů je oprávněn rozhodovat ve věci všech případů uvedených
v článcích 22 c) a f) a ve věci všech ostatních sporů vyplývajících z uplatnění těchto
předpisů, a to v souladu s článkem 24.
2. V případě nejasností v souvislosti s působností Výboru pro status hráčů nebo
Komory pro řešení sporů rozhodne o tom, do působnosti kterého z orgánů daná
záležitost patří, předseda Výboru pro status hráčů.
3. Výbor pro status hráčů jedná v přítomnosti alespoň tří členů včetně předsedy
a zástupce předsedy, není-li daný případ takové povahy, která umožňuje rozhodnutí
jediným rozhodcem. V případech, které jsou naléhavé nebo které nezahrnují obtížně
řešitelné věcné nebo právní otázky, a pro účely rozhodnutí o dočasné registraci hráče
v souvislosti s mezinárodním vypořádáním v souladu s přílohou 3, odstavcem
8 a přílohou 3a může vynášet rozhodnutí předseda nebo jím pověřená osoba, která
musí být členem výboru, jako jediný rozhodce. Během projednávání případu je každá
ze stran vyslechnuta jednou. Proti rozhodnutím vyneseným jediným rozhodcem nebo
Výborem pro status hráčů se lze odvolat ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).
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Komora pro řešení sporů (DRC)

1. Komoře pro řešení sporů náleží rozhodování o všech případech uvedených
v článcích 22 a), b), d) a e) s výjimkou sporů o vystavení ITC.
2. DRC jedná v přítomnosti alespoň tří členů včetně předsedy a zástupce předsedy,
není-li daný případ takové povahy, která umožňuje rozhodnutí jedním rozhodcem
DRC. Členové DRC mezi sebou určí jednoho rozhodce DRC pro kluby a jednoho
rozhodce pro hráče. Rozhodci DRC náleží rozhodování v následujících případech:
i. veškeré spory do hodnoty sporu 100 000 CHF,
ii. spory související s odměnou za trénink, které nezahrnují obtížně
řešitelné věcné nebo právní otázky nebo pro něž DRC již má jasně
a jednoznačně zavedenou rozhodčí praxi,
iii. spory související s příspěvky solidarity, které nezahrnují obtížně
řešitelné věcné nebo právní otázky nebo pro něž DRC již má jasně
a jednoznačně zavedenou rozhodčí praxi.
Rozhodce DRC je povinen předkládat případy související se zásadními spory
komoře. Komoru tvoří vždy stejný počet zástupců klubů a hráčů, s výjimkou případů,
které smí řešit rozhodce DRC. Během projednávání případu je každá ze stran
vyslechnuta jednou. Proti rozhodnutím vyneseným Komorou pro řešení sporů nebo
rozhodcem DRC se lze odvolat ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).
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Procesní pravidla

1. Platí pravidlo, že jediný rozhodce a rozhodce DRC projedná případ do 30 dnů od
obdržení platné žádosti a Výbor pro status hráčů a Komora pro řešení sporů projedná
případ do 60 dnů. Jednání podléhají Všeobecnému jednacímu řádu FIFA.
2. Maximální náklady řízení před Výborem pro status hráčů, a to i pro jediného
rozhodce, a před DRC, a to i pro rozhodce DRC, souvisejícího se spory o odměnu za
trénink a o mechanizmus solidarity, je stanovena na 25 000 CHF a v normálním
případě ji hradí neúspěšná strana. Rozdělení úhrad nákladů je vysvětleno v
rozhodnutí. Řízení před DRC a rozhodcem DRC ve věci sporů mezi kluby a hráči
v souvislosti s udržením smluvní stability, stejně jako pracovněprávní spory mezi
klubem a hráčem na mezinárodní úrovni, probíhají zdarma.
3. Není-li zde stanoveno jinak, disciplinární řízení v důsledku porušení těchto
předpisů probíhají v souladu s disciplinárním řádem FIFA.
4. Vyskytne-li se důvodné podezření, že některý případ zahrnuje disciplinární
problém, předloží Výbor pro status hráčů, Komora pro řešení sporů, jediný rozhodce
nebo
rozhodce DRC (v závislosti na konkrétním případu) případ Disciplinárnímu výboru
společně se žádostí o zahájení disciplinárního řízení v souladu s disciplinárním řádem
FIFA.
5. Výbor pro status hráčů, Komora pro řešení sporů, jediný rozhodce nebo rozhodce
DRC (v závislosti na konkrétním případu) nebude projednávat případy podléhající
těmto předpisům, pokud od události, která je základem příslušného sporu, uplyne
doba delší než dva roky. Uplatnění tohoto časového omezení bude přezkoumáno ex
officio pro každý jednotlivý případ.
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6. Výbor pro status hráčů, Komora pro řešení sporů, jediný rozhodce nebo rozhodce
DRC (v závislosti na konkrétním případu) jsou při svém rozhodování povinni
postupovat podle těchto předpisů, a to při zohlednění všech souvisejících ujednání,
zákonných předpisů a/nebo dohod o kolektivním vyjednávání vyskytujících se na
národní úrovni a sportovní specifika.
7. Podrobný popis postupu řešení sporů vzniklých v souvislosti s uplatněním těchto
předpisů bude dále uveden v rámci Všeobecného jednacího řádu FIFA.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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Přechodná opatření

1. Všechny případy předložené FIFA před počátkem platnosti těchto předpisů budou
posuzovány v souladu s předchozími předpisy.
2. Platí obecné pravidlo, že všechny ostatní případy budou posuzovány v souladu
s těmito předpisy, s výjimkou následujících případů:
a) spory ve věci odměny za trénink,
b) spory ve věci mechanizmu solidarity,
c) pracovněprávní spory vztahující se ke smlouvám podepsaným před dnem
1 září 2001.
Všechny případy, na něž se nevztahuje toto obecné pravidlo, budou posuzovány
v souladu s předpisy, které byly v platnosti v okamžiku podpisu smlouvy, jež je
hlavním předmětem sporu, nebo v okamžiku, kdy nastaly sporné skutečnosti.
3. Jednotlivé členské asociace upraví své předpisy v souladu s článkem 1 tak, aby
zajistily shodu s těmito předpisy, a předloží je
FIFA ke schválení do 30. ledna 2007. Bez ohledu na předchozí ustanovení zavedou
všechny členské asociace ustanovení článku 1 odstavce 3a) od 1. července
2005.
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Neřešené záležitosti

Záležitosti neřešené v těchto předpisech a případy vyšší moci budou rozhodovány
Výkonným výborem FIFA, jehož rozhodnutí mají konečnou platnost.
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IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

28

Oficiální jazyky

V případě neshody v interpretaci textu těchto předpisů mezi anglickým,
francouzským, španělským nebo německým zněním je rozhodující anglické znění.
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Prosazování ustanovení

Tyto předpisy byly schváleny Výkonným výborem FIFA dne 7. června 2010
a vstupují v platnost dne 1. října 2010.
Johannesburg, 7. června 2010

Za Výkonný výbor FIFA
Prezident:

Generální sekretář:

Joseph S. Blatter

Jérôme Valcke
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Uvolňování hráčů pro týmy asociace

1

Zásady

1. Kluby jsou povinny uvolňovat své registrované hráče pro reprezentační týmy
země, za kterou je hráč oprávněn hrát na základě své státní příslušnosti, je-li k tomu
vyzván příslušnou asociací. Případná dohoda mezi hráčem a klubem v rozporu
s tímto ustanovením je zakázána.
2. Uvolňování hráčů v souladu s odstavcem 1 tohoto článku je povinné pro utkání
hraná v termínech uvedených v koordinovaném kalendáři mezistátních utkání a pro
všechna utkání, pro která musí být hráči uvolňováni na základě zvláštního rozhodnutí
Výkonného výboru FIFA.
3. Uvolňování hráčů pro utkání hraná v termínech neuvedených v koordinovaném
kalendáři mezistátních utkání není povinné.
4. Hráči musí být uvolněni také během období přípravy před utkáním, které je
stanoveno takto:
a) přátelská utkání: 48 hodin,
b) kvalifikační utkání mezinárodního turnaje:
-

čtyři dny (včetně dne utkání). Doba uvolnění hráče se prodlužuje na pět
dnů, koná-li se příslušné utkání v rámci jiné konfederace, než je ta, u níž
je registrován klub hráče,

-

před dvojitými termíny (pátek–úterý) uvedenými v koordinovaném
kalendáři mezistátních utkání je doba uvolnění v každém případě pět
dnů před začátkem časového intervalu stanoveného v kalendáři (včetně
příslušného pátku),

c) kvalifikační utkání mezinárodního turnaje, která se konají v termínu
vyhrazeném pro mezinárodní utkání: 48 hodin,
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d) přátelská utkání, která se konají v termínu vyhrazeném pro kvalifikační utkání
mezinárodního turnaje: 48 hodin,
e) finálová soutěž mezinárodního turnaje: 14 dnů před prvním utkáním v rámci
soutěže.
Hráči se připojí k týmu příslušné asociace nejpozději 48 hodin před výkopem.
5. Hráči asociací, které se automaticky kvalifikovaly do finálové soutěže světového
šampionátu FIFA (FIFA World Cup™) nebo jednotlivých kontinentálních šampionátů
za „A“ týmy, musí být uvolněni pro přátelská utkání konaná v termínech vyhrazených
pro oficiální kvalifikační utkání v souladu s předpisy, které by platily pro oficiální
utkání konaná v těchto termínech.
6. Příslušné kluby a asociace se mohou dohodnout na delší době uvolnění.
7. Hráči plnící výzvu své asociace v souladu s ustanoveními tohoto článku začnou
opět plnit své povinnosti ve svých klubech nejpozději 24 hodin po skončení utkání,
pro které byli povoláni. Tato doba se prodlužuje na 48 hodin, konalo-li se příslušné
utkání v rámci jiné konfederace,
než je ta, u níž je registrován klub hráče. Kluby musí být nejpozději deset dnů před
utkáním písemně informovány o časovém plánu odjezdu i návratu hráče. Asociace
jsou povinny zajistit, aby se hráči mohli po utkání včas vrátit ke svým klubům.
8. Nezačne-li hráč opět plnit své povinnosti u svého klubu v termínu stanoveném
v tomto článku, bude při příští výzvě jeho asociace doba jeho uvolnění následujícím
způsobem zkrácena:
a) přátelská utkání: 24 hodin,
b) kvalifikační utkání: tři dny,
c) finálová soutěž mezinárodního turnaje: deset dnů.
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9. V případě, že některá asociace opakovaně poruší tato ustanovení, je Výbor pro
status hráčů FIFA oprávněn uplatnit odpovídající sankce včetně, nikoli však
výhradně:
a) pokut,
b) zkrácení doby uvolnění,
c) zákaz povolávání hráče(ů) pro další utkání.

2

Finanční ustanovení a pojištění

1. Kluby uvolňující hráče v souladu s ustanoveními této přílohy nemají nárok na
finanční kompenzaci.
2. Asociace, která hráče povolala, hradí cestovní výdaje hráče vynaložené
v důsledku tohoto povolání.
3. Klub, u něhož je příslušný hráč registrován, odpovídá za jeho nemocenské
a úrazové pojištění, a to v průběhu celé doby jeho uvolnění. Toto pojištění se musí
vztahovat také na případné úrazy, které hráč utrpí v rámci mezinárodního
(mezinárodních) utkání, pro které(á) byl uvolněn.
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3

Povolávání hráčů

1. Platí obecné pravidlo, že každý hráč registrovaný u některého klubu je povinen
kladně reagovat na výzvu asociace, kterou je oprávněn reprezentovat na základě své
státní příslušnosti, aby hrál za jeden z jejích reprezentačních týmů.
2. Asociace, která si přeje povolat hráče hrajícího v zahraničí, je povinna písemně ho
o tom uvědomit nejpozději 15 dnů před termínem utkání, pro které je povoláván.
Asociace, která si přeje povolat hráče pro finálovou soutěž mezinárodního turnaje, je
povinna písemně ho o tom uvědomit nejpozději 15 dnů před začátkem 14denního
přípravného období (viz příloha 1, článek 1, odstavec 4e). V týchž lhůtách musí
být písemně informován rovněž klub hráče. Klub je povinen uvolnění hráče do šesti
dnů potvrdit.
3. Asociace, které požadují pomoc FIFA při uvolnění hráče hrajícího v zahraničí, tak
mohou učinit pouze při splnění těchto dvou podmínek:
a) Asociace, u níž je hráč registrován, byla bezúspěšně požádána o zásah.
b) Případ je předložen FIFA nejpozději pět dnů před termínem utkání, pro které
je hráč požadován.

4

Zranění hráči

Hráč, který v důsledku zranění nebo nemoci nemůže splnit výzvu asociace, kterou je
oprávněn reprezentovat na základě své státní příslušnosti, je, pokud si to asociace
vyžádá, povinen podstoupit lékařské vyšetření lékařem zvoleným asociací. Pokud si
to hráč přeje, musí takové lékařské vyšetření proběhnout na území asociace, u níž je
registrován.
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Omezení působení hráče

Hráč, který byl svou asociací povolán k působení v jednom z jejích reprezentačních
týmů, není bez souhlasu příslušné asociace oprávněn hrát v době, kdy je nebo kdy
měl být uvolněn v souladu s ustanoveními této přílohy, za klub, u něhož je
registrován. Toto omezení působení hráče v rámci klubu může být navíc o pět dnů
prodlouženo v případě, že si hráč z jakéhokoli důvodu nepřál nebo nebyl schopen
vyhovět výzvě asociace.

6

Disciplinární opatření

1. Porušení některého z ustanovení uvedených v této příloze bude mít za následek
uplatnění disciplinárních opatření.
2. Odmítne-li klub uvolnit hráče nebo neuvolní-li ho z důvodu zanedbání této
povinnosti v rozporu s ustanoveními této přílohy, Výbor pro status hráčů FIFA požádá
asociaci, k níž příslušný klub patří, aby prohlásila všechna utkání, při nichž daný hráč
nastoupil, za utkání daným klubem prohraná. Všechny případné body získané
klubem v těchto utkáních tak propadnou. Všechna utkání sehraná podle pohárového
systému budou bez ohledu na výsledek považována za vyhraná soupeřem.
3. Vrátí-li se hráč poté, co byl povolán asociací, ke svému klubu více než jednou
opožděně, Výbor pro status hráčů FIFA může na žádost hráčova klubu uplatnit na
tohoto hráče a/nebo na jeho asociaci další sankce.

36

PŘÍLOHA 2

Postup při přihlášení k první registraci a mezinárodní přestupy
nezletilých hráčů (čl. 19, odst. 4)

1

Zásady

1. Postup při přihlášení k první registraci nezletilého hráče v souladu s čl. 19, odst. 3
nebo mezinárodní přestup nezletilého hráče v souladu s čl. 19, odst. 2 je založen na
TMS.
2. Není-li v dále uvedených ustanoveních určeno jinak, pro proces žádosti platí
zásady a pravidla pro postupy Výboru pro status hráčů a Komory pro řešení sporů,
a to s případnými drobnými odchylkami, které mohou být způsobeny skutečností, že
jde o počítačový proces.

2

Povinnosti členských asociací

1. Všechny členské asociace jsou povinny v pravidelných intervalech v délce nejvýše
tří dnů kontrolovat záložku „Minors“ (Nezletilí) v TMS a věnovat zvláštní pozornost
všem případným dotazům a žádostem o stanovisko.
2. Členské asociace budou plně odpovědné za veškeré procedurální nevýhody,
k nimž může dojít v důsledku nedodržování výše uvedeného odst. 1.
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Složení podvýboru

1. Podvýbor jmenovaný Výborem pro status hráčů se skládá z předsedy a zástupce
předsedy Výboru pro status hráčů a devíti členů.
2. Platí pravidlo, že podvýbor rozhoduje v přítomnosti alespoň tří svých členů.
V naléhavých případech může vynášet rozhodnutí předseda nebo jím pověřená
osoba jako jediný rozhodce.

4

Průběh řízení

1. Všechny strany účastnící se řízení jednají v dobré víře.
2. Všechny strany účastnící se řízení jsou povinny vypovídat před podvýborem
pravdivě.
3. Podvýbor je oprávněn použít všechny prostředky, které má k dispozici, aby zajistil
dodržování těchto zásad jednání. V případě porušení tohoto ustanovení, například
padělání dokladů, uplatní Disciplinární výbor sankce v souladu s disciplinárním řádem
FIFA.

5

Zahájení řízení, předložení dokumentů

1. Žádost o schválení první registrace (čl. 19, odst. 3) nebo mezinárodního přestupu
(čl. 19, odst. 2) vkládá příslušná asociace do TMS. Žádné jiné žádosti nebudou
přijaty. Žadatelé obdrží z TMS potvrzení příjmu žádosti.
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2. V závislosti na okolnostech konkrétního případu je asociace předkládající žádost
povinna vložit do TMS také některé doklady z dále uvedeného seznamu:
- doklad o totožnosti a státní příslušnosti – hráč,
- doklad o totožnosti a státní příslušnosti – hráčovi rodiče,
- doklad o datu narození (rodný list) – hráč,
- pracovní smlouva – hráč,
- pracovní smlouva – hráčovi rodiče,
- pracovní povolení – hráč,
- pracovní povolení – hráčovi rodiče,
- doklad o bydlišti – hráč,
- doklad o bydlišti hráčových rodičů,
- dokumentace o akademickém vzdělání,
- dokumentace o fotbalovém vzdělání,
- dokumentace o pobytu/péči,
- souhlas rodičů,
- doklad o vzdálenosti: pravidlo o 50 km,
- doklad o souhlasu druhé asociace.
3. V případě, že některý z povinných dokumentů není předložen nebo není-li
předložen některý překlad nebo oficiální potvrzení v souladu s článkem 7 níže,
žadatel bude na tuto skutečnost v TMS upozorněn. Žádost bude zpracována až po
předložení všech povinných dokumentů a po řádném předložení všech
požadovaných překladů a oficiálních potvrzení v souladu s článkem 7 níže.
4. Žadatel může k aplikaci rovněž přiložit případné další dokumenty, které považuje
za potřebné. Podvýbor si může od žadatele kdykoli vyžádat další dokumenty.
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Stanovisko, nepředložení stanoviska

1. V případě žádosti o schválení mezinárodního přestupu je předchozí asociaci
udělen přístup ke všem dokumentům v TMS, které nemají důvěrnou povahu,
a předchozí asociace může do sedmi dnů předložit prostřednictvím TMS své
stanovisko.
2. Předchozí asociace může také prostřednictvím TMS předložit případné
dokumenty, které považuje za podstatné.
3. Není-li předloženo žádné stanovisko, podvýbor rozhoduje na základě dokumentů,
které má mít k dispozici.

7

Jazyk dokumentů

Není-li některý dokument k dispozici v jednom ze čtyř oficiálních jazyků FIFA,
asociace předloží navíc buď překlad tohoto dokumentu do jednoho ze čtyř oficiálních
jazyků FIFA, nebo oficiální potvrzení příslušnou asociací obsahující shrnutí
podstatných údajů obsažených v jednotlivých dokumentech v jednom ze čtyř
oficiálních jazyků FIFA. V případě, že asociace tento požadavek nesplní, nebude brát
podvýbor příslušný dokument v úvahu, a to v souladu s čl. 5, odst. 3 výše.

8

Termíny

1. Termíny jsou oficiálně stanovovány prostřednictvím TMS.
2. Veškeré žádosti a dokumenty je třeba zadat do TMS v daném termínu pode
časového pásma příslušné asociace.
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9

Vyrozumění o rozhodnutí, opravné prostředky

1. Strany jsou oficiálně vyrozuměny o rozhodnutí podvýboru prostřednictvím TMS.
Vyrozumění se považuje za provedené v okamžiku jeho vložení do TMS. Toto
vyrozumění o rozhodnutí je právně závazné.
2. Strany budou vyrozuměny o usneseních učiněných v rámci rozhodnutí. Současně
budou strany informovány, že do deseti dnů od vyrozumění mohou požadovat
písemné vysvětlení důvodů rozhodnutí a že pokud tak neučiní, rozhodnutí se stane
konečným a závazným. Požádá-li některá ze stran o oznámení důvodů rozhodnutí,
bude stranám písemně a v plném rozsahu sděleno odůvodněné rozhodnutí. Lhůta
pro odvolání počíná běžet v okamžiku oznámení odůvodněného rozhodnutí.
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Přestupní párovací systém

1

Rozsah platnosti

1. Přestupní párovací systém (TMS, viz bod 13 v části Definice) je určen k tomu, aby
příslušné fotbalové orgány měly k dispozici více údajů o mezinárodních přestupech
hráčů. Výsledkem bude vyšší úroveň průhlednosti jednotlivých transakcí, která
povede ke zvýšení důvěryhodnosti a upevnění celého přestupního systému.
2. TMS je vytvořen tak, aby umožnil zřetelné rozlišení mezi různými platbami
v souvislosti s mezinárodními přestupy. Všechny tyto platby je třeba zadat do
systému, protože jen tak lze dosáhnout průhlednosti při sledování všech částek
hrazených v souvislosti s těmito přestupy. Díky tomuto systému bude současně
zajištěno, že dochází ke skutečnému přestupu skutečného hráče, nikoli pouze
fiktivního hráče pro účely praní špinavých peněz.
3. TMS také pomáhá zajistit ochranu nezletilých hráčů. Dochází-li k první registraci
nezletilého hráče jako hráče bez státní příslušností nebo k mezinárodnímu přestupu
nezletilého hráče, je k tomu třeba souhlasu podvýboru zřízeného za tímto účelem
Výborem pro status hráčů (viz článek 19, odstavec 4). Žádost o schválení
předkládaná asociací, která si přeje hráče zaregistrovat, a následný rozhodovací
proces jsou založeny na TMS (viz příloha 2).
4. TMS je internetová aplikace umožňující vytvoření elektronického ITC. V rámci
rozsahu platnosti této přílohy (viz příloha 3, článek 2, odstavec 5) nahrazuje příslušný
postup prováděný prostřednictvím TMS v plném rozsahu vystavování ITC v papírové
podobě.
5. Používání TMS je povinné pro všechny mezinárodní přestupy profesionálních
hráčů – mužů v rámci fotbalu o jedenácti hráčích a případná registrace hráče bez
použití TMS bude považována za neplatnou. V následujících článcích této přílohy
označuje pojem „hráč“ výhradně hráče – muže hrajícího fotbal o jedenácti hráčích.
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6. Každý mezinárodní přestup je třeba zadat do TMS, kdykoli hráč po takovém
přestupu získá nebo si zachová status profesionála (viz článek 2, odstavec 2).

2

Systém

1. TMS slouží asociacím a klubům jako internetový datový informační systém určený
ke správě a sledování mezinárodních přestupů.
2. V závislosti na typu přestupu je třeba do systému zadávat různé druhy informací.
3. V případě mezinárodního přestupu v rámci rozsahu platnosti přílohy 3, článku 1,
odstavce 5, pokud nebyla uzavřena smlouva o přestupu, je nový klub povinen
poskytnout stanovené údaje a načíst do TMS příslušné dokumenty spojené s tímto
přestupem. Proces poté přechází na asociace, které zajistí elektronické zpracování
ITC (viz část 8 níže).
4. V případě mezinárodního přestupu v rámci rozsahu platnosti přílohy 3, článku
1, odstavce 5, pokud byla uzavřena smlouva o přestupu, jsou příslušné kluby
nezávisle na sobě povinny poskytnout stanovené údaje a načíst do TMS příslušné
dokumenty spojené s tímto přestupem, a to okamžitě po uzavření smlouvy. Údaje
poskytnuté jednotlivými kluby jsou vyhodnoceny s ohledem na to, zda se
v nejdůležitějších bodech shodují s údaji poskytnutými druhým klubem.
5. V případě uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku se po dosažení dohody
na klubové úrovni proces pouze přesouvá k příslušným asociacím pro účely
elektronického zpracování ITC (viz část 8 níže).
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Uživatelé

1. Všichni uživatelé jednají v dobré víře.
2. Všichni uživatelé jsou povinni v pravidelných intervalech denně kontrolovat TMS
a věnovat zvláštní pozornost všem případným dotazům a žádostem o stanovisko.
3. Uživatelé jsou odpovědni za to, že mají veškeré vybavení nezbytné pro plnění
svých povinností.

3.1 Kluby
1. Kluby jsou odpovědné za zadávání a ověřování instrukcí k přestupu v rámci TMS
a, je-li třeba, za zajištění vzájemné shody požadovaných údajů. Tato povinnost
zahrnuje také načítání požadovaných dokumentů.
2. Kluby jsou odpovědné za to, že jsou potřebným způsobem zaškoleny a mají
potřebné dovednosti pro plnění svých povinností. Pro tento účel jmenují jednotlivé
kluby své manažery TMS zaškolené pro práci s TMS. V případě potřeby mohou
v souvislosti s touto činností a případnými technickými problémy požádat o podporu
správce TMS a příslušnou horkou linku. V této souvislosti dále platí příloha 3,
odstavec 5.3.

3.2 Asociace
1. Asociace jsou odpovědné za udržování údajů o svých sezónách a registracích
a o svých klubech (včetně a se zvláštním důrazem na kategorizaci klubů v souvislosti
s odměnami za trénink) a agentech. Asociace jsou navíc odpovědné za zajištění
elektronického zpracování ITC (viz část 8 níže) a v případě potřeby také za
schvalování u hráčů rušících registraci u nich.
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2. Asociace jsou odpovědné za to, že jsou potřebným způsobem zaškoleny a mají
potřebné dovednosti pro plnění svých povinností. Pro tento účel jmenují jednotlivé
asociace své manažery TMS zaškolené pro práci s TMS. V případě potřeby mohou
v souvislosti s touto činností a případnými technickými problémy požádat o podporu
správce TMS a příslušnou horkou linku.

3.3 Generální sekretariát FIFA
Příslušná odborná oddělení v rámci generálního sekretariátu FIFA jsou odpovědná
za:
a) zadávání příslušných sportovních sankcí a vyřizování případných námitek
v souvislosti s porušováním předpisů,
b) zadávání příslušných disciplinárních sankcí,
c) zadávání disciplinárních opatření pro asociace.

3.4 Správci TMS
Správci TMS jsou odpovědni za správu přístupu pro uživatele.

4

Povinnosti klubů

1. Kluby jsou povinny používat pro mezinárodní přestupy TMS.
2. Kluby jsou povinny zadávat instrukce k přestupům prostřednictvím načtení alespoň
všech povinných dokumentů (viz příloha 3, článek 8.2, odstavec 1) a poskytovat
následující povinné údaje v závislosti na zvoleném typu instrukce:
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- typ instrukce (Přijetí, Uvolnění, Výměna, Mimosmluvní přijetí),
- uvedení, zda je přestup zpoplatněn,
- uvedení, zda hráč přestupuje na hostování a následně zda se hráč vrací
z hostování, přestupuje nastálo nebo zda dochází k prodloužení hostování,
- druhý klub,
- druhou asociaci,
- konečné datum splatnosti,
- měnu platby,
- uvedení, zda je odměna za přestup hrazena po splátkách nebo najednou,
- agenta klubu(ů) (podle potřeby) plus provize,
- agenta hráče(ů) (podle potřeby),
- jméno, státní příslušnost a datum narození hráče,
- datum počátku a konce platnosti předchozí smlouvy hráče,
- důvod ukončení platnosti předchozí smlouvy hráče,
- datum počátku a konce platnosti nové smlouvy hráče,
- údaje o celkové sjednané a podmínečné odměně za přestup,
- celkovou odměnu za trénink,
- rozvrh jednotlivých plateb odměny za přestup včetně druhu platby, klubu, který je
plátcem nebo příjemcem, data splatnosti, částky a údajů o podmínkách splatnosti
odměny za přestup,
- platební závazek třetích osob,
- bankovní údaje (název nebo kód banky, číslo účtu nebo IBAN, adresa banky,
příjemce).
3. Kluby jsou rovněž povinny zajistit ověření zadané instrukce k přestupu.
4. Vyskytne-li se vzájemný nesoulad údajů, kluby jsou povinny ve spolupráci
s druhým klubem tento nesoulad vyřešit.
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5. Proces žádosti o vystavení ITC (viz příloha 3, článek 8.2, odstavec 1) lze zahájit
výhradně poté, co klub(y) splní své povinnosti vyplývající z předchozích odstavců
tohoto článku.
6. Současně s prohlášením o provedení platby je klub, který platbu provedl, povinen
načíst do TMS doklad o provedení platby.

5

Povinnosti asociací

Asociace jsou povinny používat v souvislosti s mezinárodními přestupy hráčů TMS.

5.1 Kmenová data
1. Termíny začátku a konce registračních období a příslušné sezóny musí být
stanoveny nejméně 12 měsíců před začátkem jejich platnosti. V případě výjimečných
okolností jsou asociace oprávněny provést doplnění nebo změnu termínů svých
registračních období až do jejich začátku. Po začátku registračního období už není
možná žádná změna jeho termínu. Registrační období musí vždy odpovídat
ustanovením článku 6, odstavce 2.
2. Je třeba neustále udržovat aktuální údaje o adrese, telefonním čísle, e-mailové
adrese a tréninkové kategorii (viz příloha 4, článek 4).
3. Je třeba neustále udržovat aktuální údaje o licencích hráčských agentů a pojištění
hráčů.

5.2 Údaje související s přestupy
1. Při zadávání instrukcí k přestupu kluby uvedou, o kterého hráče se jedná (viz
příloha 3, článek 4, odstavec 2). TMS obsahuje údaje o mnoha hráčích, kteří se
zúčastnili soutěží FIFA. Nejsou-li údaje o příslušném hráči v TMS dosud zadány,
kluby je zadají v rámci instrukce k přestupu. Proces žádosti o ITC (viz příloha
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3, článek 8.2 odstavec 1) může být zahájen až poté, co byly tyto údaje o hráči
ověřeny a schváleny předchozí asociací hráče. V případě, že údaje o totožnosti hráče
nelze v plném rozsahu potvrdit, předchozí asociace nesmí hráče schválit.
2. Postup v souvislosti s žádostí o ITC (viz příloha 3, článek 8.2, odstavec 2) je
povinna zajistit nová asociace, a to v odpovídající době.
3. Postup v souvislosti s odpovědí na žádost o ITC a ukončení registrace hráče
(viz příloha 3, článek 8.2, odstavce 3 a 4) je povinna zajistit předchozí asociace,
a to v odpovídající době.
4. V případě obdržení ITC je nová asociace povinna zadat a potvrdit datum registrace
hráče (viz příloha 3, článek 8.2, odstavec 1).
5. V případě zamítnutí žádosti o ITC (viz příloha 3, článek 8.2, odstavec 7) je nová
asociace povinna toto zamítnutí buď přijmout, nebo rozporovat.
V případě registrace profesionálního hráče (viz příloha 3, článek 8.2, odstavec 6)
nebo v případě povolení dočasné registrace jediným rozhodcem po rozporování
zamítnutí novou asociací (viz článek 23, odstavec 3) je nová asociace povinna zadat
a potvrdit údaje o registraci.

5.3 Klubový trénink
Aby byla zajištěna schopnost všech přidružených klubů plnit své povinnosti
vyplývající z této přílohy, je za pokračování tréninku odpovědná příslušná asociace.
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6

Role generálního sekretariátu FIFA

1. Na vyžádání se bude příslušné oddělení zabývat případnými nesouhlasnými údaji
vyplývajícími z ověřování a je-li třeba, předá záležitost k rozhodnutí orgánu, který je
k němu oprávněn, tj. Výboru pro status hráčů, jeho jedinému rozhodci, případně
DRC nebo rozhodci DRC, s výjimkou tzv. „player confirmation“ (schválení hráče),
kterým se musí zabývat příslušná asociace (viz příloha 3, článek 5.2, odstavec 1).
2. Na vyžádání se bude příslušné oddělení zabývat případnými upozorněními
vyplývajícími z ověřování a je-li třeba, předá záležitost k rozhodnutí orgánu, který je
k němu oprávněn, tj. Disciplinárnímu výboru FIFA.
3. V rámci řízení souvisejících s používáním těchto předpisů je FIFA oprávněna
použít veškerou dokumentaci i doklady vytvořené nebo obsažené v TMS nebo
získané společností FIFA TMS GmbH na základě jejích vyšetřovacích oprávnění (viz
příloha 3, článek 7, odstavec 4) tak, aby mohla příslušnou záležitost řádně posoudit.
4. Sportovní sankce s dopadem v rámci TMS zadávají do TMS jednotlivá k tomu
oprávněná oddělení.
5. Disciplinární sankce s dopadem v rámci TMS zadávají do TMS jednotlivá k tomu
oprávněná oddělení.
6. Sankce asociací s dopadem v rámci TMS zadávají do TMS jednotlivá k tomu
oprávněná oddělení.
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Role společnosti FIFA TMS GmbH

1. Společnost FIFA TMS GmbH je odpovědná za zajištění dostupnosti systému
a přístupu do něj.
2. Aby byla zajištěna schopnost všech asociací plnit své povinnosti vyplývající z této
přílohy, je za pokračování tréninku a podporu členských asociací odpovědná
společnost FIFA TMS GmbH.
3. Pro zajištění plnění těchto odpovědností má společnost FIFA TMS GmbH
k dispozici kvalifikované správce TMS.
4. Pro účely zajištění plnění povinností vyplývajících z této přílohy jednotlivými kluby
a asociacemi bude společnost FIFA TMS GmbH zkoumat záležitosti související
s mezinárodními přestupy hráčů a prvními registracemi nezletilých hráčů u klubů
v zemi, v níž tito hráči nejsou státními příslušníky. Všechny strany zúčastněné
v přestupech nebo prvních registracích nezletilých hráčů ve výše uvedeném smyslu
jsou povinny spolupracovat při zjišťování požadovaných skutečností. Tyto strany
především v přiměřené době splní případné žádosti o dokumenty, informace nebo
jakékoli další materiály jakékoli povahy, které mají k dispozici. Jednotlivé strany navíc
zajistí získání a předání dokumentů, informací nebo jakýchkoli dalších materiálů
jakékoli povahy, které nemají k dispozici, ale k jejichž získání jsou oprávněny.
Nesplnění těchto žádostí společnosti FIFA TMS GmbH může vést k uplatnění sankcí
Disciplinárním výborem FIFA.
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8

Administrativní postup pro přestup profesionálních hráčů
mezi asociacemi

8.1 Zásady
1. Profesionální hráč registrovaný u klubu spadajícího pod jednu asociaci není
oprávněn hrát za klub spadající pod jinou asociaci, dokud předchozí asociace
nevystaví ITC a nová asociace ho nepřijme v souladu s ustanoveními této přílohy.
ITC je třeba vystavovat výhradně prostřednictvím TMS. Jinou formu ITC než
prostřednictvím TMS nelze uznat jako platnou.
2. Žádost o vystavení ITC musí být předložena prostřednictvím TMS nejpozději
během posledního dne registračního období nové asociace.
3. Předchozí asociace vystavující ICT je také povinna načíst kopii hráčského pasu
(viz článek 7), který je třeba předat nové asociaci.

8.2 Vystavení ITC pro profesionálního hráče
1. Veškeré údaje, na jejichž základě může nová asociace žádat o ITC, je klub, který si
přeje hráče registrovat, povinen zadat do TMS a provést jejich ověření a přiřazení,
a to během jednoho z registračních období stanovených příslušnou asociací (viz
příloha 3, článek 4, odstavec 4). Při zadávání příslušných údajů v závislosti na
zvoleném typu instrukce je nový klub povinen načíst do TMS alespoň následující
dokumenty:
- kopii smlouvy mezi novým klubem a příslušným profesionálním hráčem,
- kopii případné smlouvy o přestupu uzavřené mezi novým klubem a předchozím
klubem,
- kopii dokladu o totožnosti hráče, například cestovního pasu nebo občanského
průkazu,
- kopii dokladu o datu narození (rodný list) hráče,
- doklad o datu ukončení platnosti poslední smlouvy příslušného hráče.

PŘÍLOHA 3

51

Na výslovnou žádost je třeba spolu s dokumentem, který není k dispozici v jednom ze
čtyř oficiálních jazyků FIFA (angličtina, francouzština, němčina a španělština), načíst
buď překlad tohoto dokumentu do jednoho ze čtyř oficiálních jazyků FIFA, nebo
oficiální potvrzení asociací příslušného klubu obsahující shrnutí podstatných údajů
obsažených v jednotlivých dokumentech v jednom ze čtyř oficiálních jazyků FIFA.
V případě nesplnění tohoto požadavku nemusí být příslušný dokument brán v úvahu.
Profesionální hráč není oprávněn hrát za svůj nový klub oficiální utkání, dokud
předchozí asociace prostřednictvím TMS nevystaví ITC a nová asociace ho nepřijme
a nová asociace nezadá a nepotvrdí datum registrace hráče (viz příloha 3, článek
5.2, odstavec 4).
2. Po oznámení v systému, že instrukce k přestupu čeká na žádost o vystavení ITC,
je nová asociace povinna okamžitě požádat předchozí asociaci prostřednictvím TMS
o vystavení ITC pro profesionálního hráče („žádost o ITC“).
3. Po obdržení žádosti o ITC předchozí asociace okamžitě požádá předchozí klub
a příslušného profesionálního hráče o potvrzení uplynutí doby platnosti smlouvy
profesionálního hráče, potvrzení o případné vzájemné dohodě o předčasném
ukončení platnosti smlouvy nebo o informaci o probíhajícím smluvním sporu.
4. Předchozí asociace je povinna do sedmi dnů od obdržení žádosti o ITC zvolit
v rámci TMS odpovídající možnost a buď:
a) vystavit ITC ve prospěch nové asociace a zadat datum ukončení registrace
hráče, nebo
b) žádost o ITC zamítnout a informovat novou asociaci, že ITC nelze vystavit,
protože dosud neuplynula doba platnosti smlouvy mezi předchozím klubem
a příslušným profesionálním hráčem nebo že nebylo dosaženo vzájemné
dohody o jejím předčasném ukončení.
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5. Po obdržení ITC je nová asociace povinna potvrdit jeho přijetí a doplnit
požadované údaje pro registraci hráče do TMS.
6. V případě, že nová asociace neobdrží do 30 dnů od podání žádosti o ITC na tuto
žádost odpověď, provede okamžitou registraci profesionálního hráče u nového klubu
na dočasném základě – „provisional registration“ (dočasná registrace). Nová
asociace je povinna doplnit do TMS požadované údaje pro registraci hráče (viz
příloha 3, článek 5.2, odstavec 6). Dočasná registrace se změní na trvalou registraci
po uplynutí jednoho roku od žádosti o ITC. Výbor pro status hráčů je oprávněn
dočasnou registraci zrušit v případě, že během uvedeného období jednoho roku
předchozí asociace předloží oprávněné důvody s vysvětlením, proč neodpověděla na
žádost o ITC.
7. Předchozí asociace není oprávněna vystavit ITC, pokud mezi předchozím klubem
a profesionálním hráčem došlo ke smluvnímu sporu. V takovém případě je příslušný
profesionální hráč, předchozí klub a/nebo nový klub oprávněn předložit FIFA stížnost
v souladu s článkem 22. FIFA poté ve lhůtě 60 dnů rozhodne ve věci vystavení ITC
a o uplatnění sportovních sankcí. Rozhodnutí o uplatnění sportovních sankcí musí
být v každém případě vyneseno před vystavením ITC. Vystavení ICT nemá vliv na
případnou kompenzaci za porušení smlouvy. FIFA je za mimořádných okolností
oprávněna provést přechodná opatření. V případě, že oprávněný orgán schválí
dočasnou registraci (viz článek
23, odstavec 3), je nová asociace povinna doplnit do TMS požadované údaje pro
registraci hráče (viz příloha 3, článek 5.2, odstavec 6).

8.3 Hostování profesionálních hráčů
1. Výše stanovená pravidla se vztahují také na hostování profesionálního hráče
klubu spadajícího pod jednu asociaci v klubu spadajícího pod jinou asociaci.
2. V rámci žádosti o registraci profesionálního hráče pro hostování je nový klub
povinen načíst do TMS kopii příslušné smlouvy o hostování uzavřené s předchozím
klubem, případně podepsané rovněž příslušným hráčem (viz příloha 3, článek 8.2,
odstavec 1). K žádosti o ITC je třeba přiložit podmínky smlouvy o hostování.
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3. Po uplynutí období hostování je třeba prostřednictvím TMS vrátit ITC asociaci
klubu, který příslušného profesionálního hráče pro hostování uvolnil, a to na základě
příslušné žádosti s odkazem na původní instrukci k hostování, která je předkládána
rovněž prostřednictvím TMS.
4. Prodloužení hostování a trvalé přestupy po hostování je třeba rovněž zadat do
TMS.

9

Sankce

9.1 Všeobecná ustanovení
1. Sankce lze uplatnit vůči kterékoli asociaci a kterémukoli klubu v důsledku porušení
některého ustanovení této přílohy.
2. Sankce lze uplatnit také vůči kterékoli asociaci a kterémukoli klubu v případě
zjištění, že do systému zadaly nepravdivé nebo falešné údaje nebo zneužily TMS pro
nezákonné účely.
3. Asociace a kluby ručí za činnost svých manažerů TMS a za informace, které zadají
do systému.

9.2 Pravomoci
1. Disciplinární výbor FIFA je odpovědný za uplatňování sankcí v souladu
s disciplinárním řádem FIFA.
2. FIFA je oprávněna zahájit sankční řízení, a to na základě vlastní iniciativy nebo na
žádost kterékoli z dalších zúčastněných stran.
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9.3 Sankce vůči asociacím
V souladu s disciplinárním řádem FIFA mohou být vůči asociacím za porušení
ustanovení této přílohy uplatněny zvláště následující sankce:
- pokárání nebo výstraha,
- pokuta,
- vyloučení ze soutěže,
- vrácení cen.
Tyto sankce mohou být uplatněny jednotlivě i společně.

9.4 Sankce vůči klubům
V souladu s disciplinárním řádem FIFA mohou být vůči klubům za porušení
ustanovení této přílohy uplatněny zvláště následující sankce:
- pokárání nebo výstraha,
- pokuta,
- anulování výsledku utkání,
- kontumační prohra,
- vyloučení ze soutěže,
- odečtení bodů,
- sestup do nižší soutěže,
- zákaz přestupů,
- vrácení cen.
Tyto sankce mohou být uplatněny jednotlivě i společně.
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Administrativní postup pro přestup hráčů mezi asociacemi mimo TMS

1

Rozsah platnosti

Tato příloha stanovuje postup pro mezinárodní přestupy všech hráčů kromě hráčů,
na něž se vztahuje příloha 3 těchto předpisů. Vztahuje se zvláště na amatérské
hráče – muže hrající fotbal o jedenácti hráčích, všechny hráčky – ženy a na všechny
hráče futsalu.

2

Zásady

1. Hráč registrovaný u klubu spadajícího pod jednu asociaci není oprávněn hrát za
klub spadající pod jinou asociaci, dokud předchozí asociace nevystaví ITC a nová
asociace ho nepřijme v souladu s ustanoveními této přílohy. Je třeba použít speciální
formuláře, které pro tento účel poskytuje FIFA, nebo formuláře jim odpovídajícího
znění.
2. Žádost o vystavení ITC musí být předložena nejpozději během posledního dne
registračního období nové asociace.
3. Asociace vystavující ITC k němu zároveň přiloží kopii hráčského pasu.
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3

Vystavení ITC pro profesionálního hráče

1. Veškeré žádosti o registraci profesionálního hráče musí nový klub předložit nové
asociaci během jednoho z registračních období stanovených touto asociací. Ke všem
žádostem je třeba přiložit kopii smlouvy mezi novým klubem a příslušným
profesionálním hráčem. Nové asociaci je třeba předložit také kopii případné smlouvy
o přestupu uzavřené mezi novým klubem a předchozím klubem. Profesionální hráč
není oprávněn hrát za svůj nový klub oficiální utkání, dokud předchozí asociace
nevystaví ITC a nová asociace ho nepřijme.
2. Po obdržení příslušné žádosti je nová asociace povinna okamžitě požádat
předchozí asociaci o vystavení ITC pro profesionálního hráče („žádost o ITC“).
Asociace, která od jiné asociace obdrží nevyžádané ITC, není oprávněna
příslušného profesionálního hráče u některého ze svých klubů zaregistrovat.
3. Po obdržení žádosti o ITC předchozí asociace okamžitě požádá předchozí klub
a příslušného profesionálního hráče o potvrzení uplynutí doby platnosti smlouvy
profesionálního hráče, potvrzení o případné vzájemné dohodě o předčasném
ukončení platnosti smlouvy nebo o informaci o probíhajícím smluvním sporu.
4. Předchozí asociace je povinna do sedmi dnů od obdržení žádosti o ITC buď:
a) vystavit pro novou asociaci ITC, nebo
b) informovat novou asociaci, že ITC nelze vystavit, protože dosud neuplynula
doba platnosti smlouvy mezi předchozím klubem a příslušným profesionálním
hráčem nebo že nebylo dosaženo vzájemné dohody o jejím předčasném
ukončení.
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5. V případě, že nová asociace neobdrží do 30 dnů od podání žádosti o ITC na tuto
žádost odpověď, provede okamžitou registraci profesionálního hráče u nového klubu
na dočasném základě – „provisional registration“ (dočasná registrace). Dočasná
registrace se změní na trvalou registraci po uplynutí jednoho roku od žádosti o ITC.
Výbor pro status hráčů je oprávněn dočasnou registraci zrušit v případě, že během
uvedeného období jednoho roku předchozí asociace předloží oprávněné důvody
s vysvětlením, proč neodpověděla na žádost o ITC.
6. Předchozí asociace není oprávněna vystavit ITC, pokud mezi předchozím klubem
a profesionálním hráčem došlo ke smluvnímu sporu. V takovém případě je příslušný
profesionální hráč, předchozí klub a/nebo nový klub oprávněn předložit FIFA stížnost
v souladu s článkem 22. FIFA poté ve lhůtě 60 dnů rozhodne ve věci vystavení ITC
a o uplatnění sportovních sankcí. Rozhodnutí o uplatnění sportovních sankcí musí být
v každém případě vyneseno před vystavením ITC. Vystavení ICT nemá vliv na
případnou kompenzaci za porušení smlouvy. FIFA je za mimořádných okolností
oprávněna provést přechodná opatření.
7. Nová asociace může hráči udělit dočasné oprávnění ke hře do konce probíhající
sezony na základě ITC zaslaného faxem. Není-li do té doby obdržen originál ITC,
oprávnění hráče ke hře je považováno za definitivní.
8. Výše uvedená pravidla a postupy se vztahují také na profesionální hráče, kteří po
příchodu k novému klubu získají amatérský status.
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4

Vystavení ITC pro amatérského hráče

1. Veškeré žádosti o registraci amatérského hráče musí nový klub předložit nové
asociaci během jednoho z registračních období stanovených touto asociací.
2. Po obdržení příslušné žádosti je nová asociace povinna okamžitě požádat
předchozí asociaci o vystavení ITC pro příslušného hráče („žádost o ITC“).
3. Předchozí asociace je povinna vystavit nové asociaci ITC do sedmi dnů od
obdržení příslušné žádosti.
4. V případě, že nová asociace neobdrží do 30 dnů od podání žádosti o ITC na tuto
žádost odpověď, provede okamžitou registraci amatérského hráče u nového klubu
na dočasném základě – „provisional registration“ (dočasná registrace). Dočasná
registrace se změní na trvalou registraci po uplynutí jednoho roku od žádosti o ITC.
Výbor pro status hráčů je oprávněn dočasnou registraci zrušit v případě, že během
uvedeného období jednoho roku předchozí asociace předloží oprávněné důvody
s vysvětlením, proč neodpověděla na žádost o ITC.
5. Výše uvedená pravidla a postupy se vztahují také na amatérské hráče, kteří po
příchodu k novému klubu získají profesionální status.

5

Hostování hráčů

1. Výše stanovená pravidla se vztahují také na hostování profesionálního hráče
klubu spadajícího pod jednu asociaci v klubu spadajícího pod jinou asociaci.
2. K žádosti o ITC je třeba přiložit podmínky smlouvy o hostování.
3. Po uplynutí období hostování je třeba vrátit ITC asociaci klubu, který příslušného
hráče pro hostování uvolnil, a to na základě příslušné žádosti.
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Odměna za trénink

1

Cíl

1. Trénink a vzdělávání hráče probíhá v období od jeho 12 do 23 let. Platí obecné
pravidlo, že odměna za trénink se vyplácí do věku 23 let, a to za trénink absolvovaný
do věku 21 let, není-li evidentní, že hráč ukončil své tréninkové období už před
dosažením věku 21 let. V takovém případě se odměna vyplácí do konce sezóny,
během níž hráč dosáhne věku 23 let, výpočet vyplácené částky je však založen na
letech mezi věkem 12 let a věkem, kdy se o hráči předpokládá, že prakticky ukončil
své tréninkové období.
2. Povinnost úhrady odměny za trénink nemá vliv na případné povinnosti úhrady
kompenzace za porušení smlouvy.

2

Platba odměny za trénink

1. Odměna za trénink se hradí, jestliže:
i. je hráč poprvé registrován jako profesionál nebo
ii. profesionální hráč přestupuje mezi kluby dvou různých asociací (ať už
během nebo ke konci platnosti své smlouvy) před koncem sezóny,
během níž dovrší 23 let.
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2. Odměna za trénink se nehradí, jestliže:
i. předchozí klub neoprávněně ukončí smlouvu s příslušným hráčem (toto
ustanovení nemá vliv na případné nároky předchozích klubů) nebo
ii. hráč přestupuje do klubu 4. kategorie nebo
iii. profesionální hráč při přestupu opětovně získá amatérský status.
2. Odměna za trénink se nehradí, jestliže:
i. předchozí klub neoprávněně ukončí smlouvu s příslušným hráčem (toto
ustanovení nemá vliv na případné nároky předchozích klubů) nebo
ii. hráč přestupuje do klubu 4. kategorie nebo
iii. profesionální hráč při přestupu opětovně získá amatérský status.

3

Odpovědnost za úhradu odměny za trénink

1. Při první registraci hráče jako profesionála je klub, u něhož registrace probíhá,
odpovědný za úhradu odměny za trénink ve prospěch všech klubů, u nichž byl hráč
v minulosti registrován (na základě kariérní historie hráče uvedené v jeho hráčském
pasu) a které přispěly k jeho tréninku počínaje sezónou, během níž dovršil 12 let,
a to do 30 dnů od provedení registrace. Částka k úhradě se vypočítá jako poměrný
díl celkové částky na základě dob tréninku, které hráč absolvoval v jednotlivých
klubech. V případě následných přestupů hráče jako profesionála je odměna za
trénink pro jeho předchozí klub hrazena pouze za dobu, kdy byl tímto klubem
skutečně trénován.
2. V obou výše uvedených případech je odměna za trénink splatná do 30 dnů od
provedení registrace profesionálního hráče u nové asociace.
3. V případě, že některý z klubů, v němž profesionální hráč trénoval, nelze určit
nebo pokud se takový klub neohlásí do 18 měsíců od první registrace příslušného
hráče jako profesionála, náleží odměna za trénink asociaci(ím) země(í), v níž
(v nichž) tento profesionální hráč trénoval. Tyto odměny budou vyhrazeny pro
rozvojové programy mládežnického fotbalu provozované příslušnými asociacemi.
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Náklady na trénink

1. Pro účely výpočtu odměn odpovídajících nákladům vynaloženým na trénink
a vzdělávání mají jednotlivé asociace pokyn rozdělit své kluby na nejvýše čtyři
kategorie podle finančních investic klubů do tréninku hráčů. Pro jednotlivé kategorie
jsou stanoveny náklady na trénink, které odpovídají částce vynaložené na trénink
jednoho hráče po dobu jednoho roku vynásobené průměrným „hráčským faktorem“,
který představuje poměr mezi počtem hráčů, jež je třeba trénovat, aby z nich vzešel
jeden profesionální hráč.
2. Náklady na trénink stanovované na bázi konfederací pro jednotlivé kategorie
klubů, stejně jako kategorizace klubů v rámci jednotlivých asociací, jsou zveřejněny
na internetových stránkách FIFA (www.FIFA.com). Jsou aktualizovány vždy na konci
kalendářního roku. Asociace jsou povinny stále udržovat aktuálnost údajů
o tréninkových kategoriích svých klubů v přestupním párovacím systému (TMS) (viz
příloha 3, článek 5.1, odstavec 2).

5

Výpočet odměny za trénink

1. Platí obecné pravidlo, že pro účely výpočtu odměny za trénink, která má být
uhrazena předchozímu klubu (předchozím klubům), je třeba uvážit náklady, které by
musel vynaložit nový klub, kdyby zajišťoval trénink hráče sám.
2. V souladu s tímto pravidlem se odměna za trénink při první registraci hráče jako
profesionála vypočítá na základě nákladů na trénink vynakládaných novým klubem
vynásobených počtem let tréninku, v zásadě tedy počínaje sezónou, kdy hráč dovršil
12 let, a konče sezónou, kdy dovršil 21 let. V případě následných přestupů se
odměna za trénink vypočítá na základě nákladů na trénink vynakládaných novým
klubem vynásobených počtem let tréninku u předchozího klubu.
3. Aby bylo zajištěno, že odměna za trénink velmi mladých hráčů nebude
nepřiměřeně vysoká, náklady na trénink hráčů v sezónách mezi
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jejich 12. a 15. narozeninami (tj. ve čtyřech sezónách) jsou založeny na nákladech
na trénink a vzdělávání pro kluby 4. kategorie. Tato výjimka však neplatí, pokud
k události, jež je základem pro vznik nároku na odměnu za trénink (viz příloha 4,
článek 2, odstavec 1) dojde před koncem sezóny, během níž hráč dovrší 18 let.
4. Komora pro řešení sporů je oprávněna posuzovat spory související s částkou
odměny za trénink a podle svého uvážení může tuto částku upravit v případě, že je
v konkrétním posuzovaném případě evidentně nepřiměřená.

6

Zvláštní ustanovení pro EU/EEA

1. U hráčů přestupujících z jedné asociace do jiné asociace v rámci území EU/EEA
se částka odměny za trénink určuje následujícím způsobem:
a) Přestupuje-li hráč z klubu nižší kategorie do klubu vyšší kategorie, je výpočet
založen na průměrných nákladech na trénink obou klubů.
b) Přestupuje-li hráč z klubu vyšší kategorie do klubu nižší kategorie, je výpočet
založen na nákladech na trénink klubu nižší kategorie.
2. V rámci EU/EEA může být za poslední tréninkovou sezónu považována některá
sezóna před dovršením 21 let, pokud se o hráči předpokládá, že ukončil své
tréninkové období dříve.
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3. V případě, že předchozí klub nenabídne hráči smlouvu, není třeba odměnu za
trénink hradit, pokud předchozí klub není schopen svůj nárok na odměnu odůvodnit.
Předchozí klub je povinen nabídnout hráči smlouvu, a to písemně a doporučenou
poštou alespoň 60 dnů před uplynutím doby platnosti stávající smlouvy. Tato nabídka
bude dále znít alespoň na hodnotu rovnající se stávající smlouvě. Toto ustanovení
nemá vliv na nárok předchozího(ích) klubu(ů) hráče na odměnu za trénink.

7

Disciplinární opatření

Disciplinární výbor FIFA je oprávněn uplatnit vůči klubům nebo hráčům, které neplní
povinnosti stanovené v této příloze, disciplinární opatření.
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Mechanizmus

1

Příspěvek solidarity

Přestupuje-li profesionální hráč během platnosti smlouvy, je 5 % veškerých odměn,
s výjimkou odměn za trénink hrazených jeho předchozímu klubu, odečteno od
celkové částky odměn a nový klub je rozdělí ve formě příspěvku solidarity mezi
kluby, které se během předchozích let podílely na tréninku a vzdělávání hráče. Výše
tohoto příspěvku solidarity odráží počet let (kalkulovaný poměrným dílem pro období
kratší než jeden rok), kdy byl hráč registrován u příslušného(ých) klubu(ů) počínaje
sezónou, během níž dovršil 12 let, a konče sezónou, během níž dovršil 23 let, a to
takto:
- sezóna, během níž dovršil 12 let: 5 % (tj. 0,25 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 13 let: 5 % (tj. 0,25 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 14 let: 5 % (tj. 0,25 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 15 let: 5 % (tj. 0,25 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 16 let: 10 % (tj. 0,5 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 17 let: 10 % (tj. 0,5 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 18 let: 10 % (tj. 0,5 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 19 let: 10 % (tj. 0,5 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 20 let: 10 % (tj. 0,5 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 21 let: 10 % (tj. 0,5 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 22 let: 10 % (tj. 0,5 % celkové odměny),
- sezóna, během níž dovršil 23 let: 10 % (tj. 0,5 % celkové odměny).
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Způsob platby

1. Nový klub uhradí příspěvek solidarity tréninkovému(ým) klubu(ům) hráče v souladu
s výše uvedenými ustanoveními do 30 dnů od registrace hráče nebo, v případě
postupných plateb odměn, vždy do 30 dnů ode dne provedení těchto plateb.
2. Za výpočet částky příspěvku solidarity a jeho rozdělení na základě kariérní historie
hráče uvedené v jeho hráčském pasu je odpovědný nový klub. V případě potřeby
bude hráč svému novému klubu při plnění této povinnosti nápomocen.
3. V případě, že některý z klubů, v němž profesionální hráč trénoval, nelze určit nebo
s ním nelze do 18 měsíců od přestupu navázat spojení, náleží příspěvek solidarity
asociaci(ím) země(í), v níž (v nichž) příslušný profesionální hráč trénoval. Tato částka
příspěvku solidarity bude vyhrazena pro rozvojové programy mládežnického fotbalu
provozované příslušnými asociacemi.
4. Disciplinární výbor je oprávněn uplatnit vůči klubům, které neplní povinnosti
stanovené v této příloze, disciplinární opatření.

