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Mezinárodní přestupy

Minoři
Právní úprava

ü Minor: hráč, který dosud nedosáhl 18 let věku
Definice čl. 11 Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)

ü FIFA neumožňuje mezinárodní přestupy hráčů, kteří jsou mladší
18 let nebo první registraci hráčů, kteří jsou mladší 18 let a nežijí
v rodné zemi. Přestup je možný pouze dle výjimek uvedených v
čl. 19 RSTP

ü Během jedné sezóny smí být hráč registrován v nejvýše třech
klubech a hrát nastoupit do utkání za nejvýše dva kluby

Uplatňuje se pro:
• každý mezinárodní přestup hráče v rozmezí 10 – 18 let věku;
• každou první registraci hráče mladšího 18 let, který není státním

příslušníkem země, v níž si přeje být poprvé zaregistrován a který v dané
zemi žije nepřetržitě po dobu pěti posledních let;

• chlapce i dívky;
• profesionály i amatéry;
• fotbal i futsal.
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Mezinárodní přestupy

Žádost o přestup nezletilého hráče
Výjimky

• Rodiče se přestěhují do země, v níž se nachází nový klub, a to z důvodů
nesouvisejících s fotbalem. (čl. 19/2a RSTP)

• Hráč je starší 16 let a stěhuje se v souvislosti se studiem v rámci území EU/EHP.
(čl. 19/2b RSTP)

• Jak bydliště hráče, tak sídlo klub jsou vzdálení méně než 50 km od jejich společné
hranice a vzdálenost mezi nimi nepřesahuje 100 km. (čl. 19/2c RSTP)

• Hráč se registruje poprvé a po dobu posledních pěti let před podáním žádosti
nepřetržitě žije v zemi, kde se chce registrovat ( tzv. „pětileté pravidlo“).

(čl. 19 odst. 3 a 4 RSTP)

• Hráč je studentem v rámci výměnného programu, který se účastní akademického
programu v zahraničí.

• Hráč se stěhuje z humanitárních důvodů bez svých rodičů.
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Mezinárodní přestupy

Vyžádání nezletilého hráče
Upozornění
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FIFA zakazuje zapojení hráče do organizovaného fotbalu či
tréninkového procesu před vyžádáním ze zahraničí a registrací v
novém klubu.

Klub, který se dopustí porušení Přestupního řádu FAČR nebo Přestupního řádu
FIFA tím, že neoprávněně zapojí zahraničního hráče mladšího 18 let do
organizovaného fotbalu, a to zejména tím, že takovému hráči umožní:

• v členském klubu jakoukoliv formou trénovat,
• zapojit se do mistrovského, pohárového, nemistrovského či

přátelského utkání členského klubu, bude potrestán zákazem
přestupu a hostování, popřípadě i peněžitou pokutou do výše
10.000.000,- Kč.
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Proces podání žádosti v IS
is.fotbal.cz

ü Možnost podání žádosti o vyžádání
hráče ze zahraničí lze jen u aktivních
členů FAČR. Vyžádat hráče ze
zahraničí je možné přes is.fotbal.cz v
sekci Databáze členů.

ü Po vyplnění všech povinných údajů
je třeba vložit potřebné dokumenty
(dle dříve uvedených výjimek) a
odeslat žádost ke zpracování.

ü Podrobný návod vyžádání hráče ze
zahraničí k dispozici na IS fotbal.



Mezinárodní přestupy

Proces vyžádání
Licenční kluby (1. a 2. liga) – 1. krok

FIFA
TMS

Žádající 
asociace

Odesílající 
asociace

Všechny dokumenty, které jsou zasílány na FIFA k posouzení, musí být doplněny 
překladem do jednoho ze čtyř oficiálních jazyků FIFA (angličtina, němčina, francouzština 

nebo španělština) a odesílány ve formátu PFD.
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Žádající asociace zasílá za klub do 
TMS povinné dokumenty (s 

překlady) k posouzení

Odesílající asociace potvrdí 
správnost údajů a žádost potvrdí

To neplatí v případě první 
registrace nebo přestupu na 

základě humanitárních 
důvodů

Žádost je zaslána na FIFA k posouzení. 
Po schválení přestupu ze strany FIFA je hráč oficiálně vyžádán ze 

zahraniční asociace. 
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Proces vyžádání
Licenční (2. krok) i nelicenční kluby

FAČR
Zpracování 

žádosti

Český klub 
hráče

Zahraničí 
asociace 
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Klub odesílá žádost o přestup 
prostřednictvím IS FAČR

Žádost o přestup odeslána 
na zahraničí asociaci

Jakmile FAČR obdrží uvolňující dokumenty od zahraničí asociace, 
neprodleně hráče registruje do IS FAČR. 

Na sběrný účet klubu je následně vložen poplatek za přestup.

Aktuální stav mezinárodního přestupu je možné sledovat v detailu žádosti, po 
přihlášení hlavního administrátora klubu, na portále IS.FOTBAL.CZ



Mezinárodní přestupy

Žádost o přestup nezletilého hráče
Výjimka

ü není nutné schválení FIFA,
ü není nutné přikládat překlady do cizího jazyka ke všem

dokumentům,
ü tato výjimka se vztahuje pouze na hráče, kteří budou

registrováni v amatérském (nelicenčním) klubu.

Výjimka

FAČR disponuje výjimkou, která umožňuje první
registrace a mezinárodní přestupy nezletilých hráčů
v režimu amatérů vyřizovat v rámci asociace, bez
povinnosti schválení přestupu FIFA.
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Děkujeme za pozornost.
Kontakt na oddělní Členských práv

Mgr. Kristýna Pauly (vedoucí oddělení)

k.pauly@fotbalcz

Ing. Eliška Kaiserová – TMS Manager (mezinárodní přestupy v režimu profesionálních hráčů) 

kaiserova@fotbal.cz; 233 029 139

Petra Vyštejnová (mezinárodní přestupy v režimu amatérských hráčů)

mezinarodniprestupy@fotbal.cz; 233 029 232


