VĚCNÝ ZÁMĚR
K PŘÍPRAVĚ PŘESTUPNÍHO ŘÁDU PODLE PRAVIDEL FIFA

I.

Analytická východiska pro nový Přestupní řád

V druhé polovině roku 2014 byla Fotbalové asociaci České republiky (dále „FAČR“), jakož i všem
dalším členským fotbalovým asociacím, doručena výzva FIFA k předložení těch předpisů, které se dotýkají
problematiky transferu hráčů. Na základě předložených materiálů bylo FAČR již v roce letošním doručeno
posouzení shora uvedených předpisů (dále „posouzení“), v rámci něhož FIFA nařizuje uvést přestupní
pravidla FAČR do souladu s předpisy FIFA pro status a přestupy hráčů, přičemž vyhovění těmto
požadavkům s sebou přináší hned několik zásadních změn do vnitrostátních léty zaběhnutých kolejí.
S ohledem na časové možnosti již nebylo možné takto významné změny zahrnout do kompletní
rekodifikace vnitřních předpisů spojené s Fotbalovou (R)evolucí k 1. 7. 2015 a Výkonný výbor FAČR tak
na svém zasedání dne 31. 3. 2015 rozhodl o odložení uvedení těchto změn v život o jeden soutěžní ročník,
tak aby bylo možno novelizaci řádně diskutovat a připravit. V srpnu tohoto roku též došlo k jednání mezi
zástupci FIFA a FAČR ohledně posouzení v Curychu, s jehož závěry byl posléze Výkonný výbor FAČR
na svém zasedání dne 1. 9. 2015 seznámen. Pro úplnost je vhodné doplnit, že přestupní pravidla FAČR
byla zkoumána též ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který taktéž některá ustanovení
týkající se zejména profesionálního fotbalu označil za výrazně problematická a rovněž vyzval FAČR
k bezodkladné nápravě.
Tento věcný záměr si zejména klade za cíl upozornit na základní pilíře, na kterých jsou navrhované
změny dotčených institutů postaveny, tak aby bylo fotbalové hnutí schopno se na ně s předstihem
připravit a zároveň postavit na jisto mantinely pro následnou přípravu paragrafovaného znění nového
Přestupního řádu. Změna přestupních pravidel směřující k tomu, aby byla v souladu s předpisy FIFA,
není totiž pro FAČR možností, nýbrž povinností, jež pro FAČR vyplývá ze Stanov FIFA.
Koneckonců tuto povinnost FAČR „přiznává“ a má ji vepsánu i ve Stanovách svých. Jako základní
předloha a východisko pak slouží mezinárodní předpis FIFA pro status a přestupy hráčů, a to zejména ta
ustanovení tohoto předpisu, která FIFA pojmenovává jako ustanovení kogentní (neměnná) a která jsou
státy sdružené ve FIFA povinny přijmout bez dalšího.
Předběžná analýza přestupové agendy byla vedena dvojím směrem. Prvý směr spočíval ve vytyčení těch
ustanovení přestupových pravidel FAČR, která jsou v rozporu s tím, co FIFA nařizuje. Ruku v ruce s tím
pak byly podrobeny zkoumání přestupová pravidla jednak těch fotbalových prostředí (zemí), která jsou
více či méně srovnatelná s tím naším (např. Slovensko), ale současně též těch prostředí, ze kterých by bylo
lze očekávat jistou míru inspirace (např. Německo).
Na základě provedené analýzy pak vyšlo najevo, že přestupová pravidla vyžadují bezpodmínečnou
sebereflexi zejména ve třech základních oblastech, a totiž:
a) v pojetí, definici a rozdělení typologie hráčů;
b) v oblasti pravidel pohybu hráčů mezi členskými kluby FAČR podle jejich typologie;
c) v jednoznačném vymezení pravidel pro druhy, výši a způsoby hrazení částek za pohyb hráčů mezi
členskými kluby FAČR.

II. Status hráče

2.1. Profesionální a amatérský hráč

Klíčový pojem světové transferové systematiky spočívá v okruhu subjektů, kterých se přestup či
hostování (jiné instituty předpisy FIFA neznají) týká, totiž hráčů. Z posouzení vyplynulo, že Česká
republika nedodržuje ani toliko elementární převzetí definice pojmu profesionálního hráče, resp.
amatérského hráče, což se při hlubší analýze problematiky projevuje jako naprosto kruciální pochybení,
neboť tím česká legislativa vystavuje jak profesionální, tak ale i amatérské české hráče do výrazně
nevýhodného postavení oproti hráčům zahraničním.
Prvým a nejdůležitějším úkolem proto je postavit najisto, kdo je profesionálním a kdo amatérským
hráčem, s důrazem kladeným zejména na dodržení litery kogentního ustanovení předpisu FIFA pro status
a přestupy hráčů.1 Z předložené definice vyplývá především fakt, že přestupní řád smí znát toliko dva
druhy hráčů, tj. profesionální hráče a amatérské hráče. S ohledem na právě řečené je tudíž nezbytné,
nikoliv jen z terminologického hlediska, zrušit pojem „poloprofesionálního“ hráče2 a rozdělit hráče právě
do oněch dvou základních kategorií, a totiž na hráče:
a) profesionální a
b) amatérské.
Pro pojem profesionálního hráče vyplývají z uvedené definice dva základní diverzifikační znaky, tj.:
a) písemná smlouva;
b) odměna převyšující účelně vynaložené náklady.
Věcný záměr se striktně drží předepsaného tak, aby předešlo dosavadním vytýkaným nepřesnostem a
stanoví, že:

profesionální hráč je hráč, který má s členským klubem uzavřenou profesionální smlouvu, na základě které mu v tomto
členském klubu přísluší odměna převyšující jeho účelně vynaložené náklady na toto působení;
a
amatérský hráč je hráč, který není profesionálním hráčem.

2.2.

Ligový profesionální hráč a standardní profesionální hráč

Při tvorbě nového znění Přestupního řádu však musí mít autoři na paměti i skutečnost, že odlišení
profesionálního hráče hrajícího nejvyšší soutěž je nejen žádoucí, ale ve světě též relativně běžné.3 I z toho
důvodu bylo přistoupeno k podrobnějšímu rozdělení profesionálního hráče na:
a) ligového profesionálního hráče;
b) standardního profesionálního hráče.
Tím hlavním důvodem však je zabezpečení rovnoměrného systému tzv. brzd a protivah, kdy je
zapotřebí na jedné straně docílit rovnoprávného přístupu k možnosti uzavřít smlouvu mezi hráčem a
klubem napříč všemi soutěžemi organizovanými FAČR, ale současně též nástroj regulované ochrany trhu
profesionálního fotbalu. Jinými slovy řečeno – stanovit takové znaky ligového profesionálního hráče, které
jej bezpečně odliší od zbytku profesionálních hráčů.
2.3.

Profesionální smlouva

Čl. 2. odst. 2 předpisu FIFA pro status a přestupy hráčů: „Profesionálním hráčem je takový hráč, který uzavřel
s klubem písemnou smlouvu a je mu za jeho fotbalovou činnost vypláceno více, než kolik činí jeho účelně
vynaložené náklady. Všichni ostatní hráči se považují za amatéry.“
2
Terminologické hledisko však zdaleka není tím, co staví tuto kategorii hráčů do rozporu s ustanoveními FIFA.
Tím byla totiž skutečnost, že ačkoliv šlo o hráče, který byl ve smluvním vztahu s klubem (o hráče se smlouvou),
byl předpisy FAČR považován za hráče amatérského.
3
Srov. např. úprava profesionálního hráče v Německu.
1

Pro účely rozlišení ligového a profesionálního hráče se jako žádoucí jeví využít rozlišovacího znaku
v podobě profesionální smlouvy.
Z obecného hlediska lze profesionální smlouvu definovat tak, že jde o „písemnou smlouvu, která buď
jako
a) ligová profesionální smlouva nebo jako
b) standardní profesionální smlouva
zavazuje členský klub k poskytování sjednané odměny hráči, a to s vlastními účelně vynaloženými náklady hráče
nerovnajícími se nebo nepřevyšujícími takto sjednanou odměnu.“
Z této definice pak vyplývá i definice ligové profesionální smlouvy, kterou obecně definujeme jako
profesionální smlouvu, která obsahuje úpravu odměny pro hráče ve výši dosahující v průměru měsíčně alespoň 10.000,- Kč, a
kterou je oprávněn s hráčem uzavřít pouze ligový klub.
Naproti tomu pak stojí standardní profesionální smlouva, která se vyznačuje jako profesionální
smlouva, která obsahuje úpravu odměny pro hráče ve výši dosahující v průměru měsíčně alespoň 5.000,- Kč, a kterou je
oprávněn s hráčem uzavřít i jiný členský klub než ligový klub.
Důsledkem výše řečeného je pak předpoklad, že v profesionálních soutěžích mají nastupovat hráči
právě s ligovou profesionální smlouvou, nikoliv však výhradně, aby tak nedošlo k zamezení nastoupení
jiným hráčům, u nichž klub teprve o uzavření ligové profesionální smlouvy uvažuje. Nastoupit tak v utkání
Synot ligy a Fotbalové národní ligy budou oprávněni hráči s ligovou profesionální smlouvou a taktéž
nejvýše tři hráči bez takové smlouvy, kteří jsou zaregistrováni v daném klubu alespoň tři roky, přičemž
takový konkrétní hráč může nastoupit nejvýše třikrát během soutěžního ročníku, k dalším startu již bude
vyžadována ligová profesionální smlouva. Konečná podoba tohoto tzv. pravidla tří bude ještě dále
diskutována.
III. Pohyb hráče

3.1. Volný pohyb hráčů
Dle stávajícího Přestupního řádu FAČR, který v tomto ohledu plynule navázal na předchozí úpravu, je
k přestupu hráče a priori vyžadován souhlas mateřského klubu. FIFA však ve svém posouzení vyjadřuje
názor, že jediným důvodem bránícím hráči v přestupu do nového klubu je smluvní vztah mezi ním a
mateřským klubem - smlouva.
Z právě uvedeného vyplývá, že rovnováha vztahu mezi hráčem a klubem dle pravidel FIFA se naklání
ve prospěch volnosti rozhodování hráčů, v kterém klubu budou působit – vede tedy k tzv. volnému
pohybu hráčů. Tento volný pohyb však nemůže být neomezený, je třeba též chránit zájmy klubů, zejména
ve vztahu k výchově hráčů, resp. je dokonce k výchově hráčů pozitivně motivovat, a taktéž ve vztahu
k integritě soutěží, která by absolutním volným pohybem hráče byla dozajista narušena.
Volný pohyb (tj. přestup bez předchozího souhlasu mateřského klubu) tak bude možné uskutečnit za
předpokladu, že hráč nemá uzavřenou účinnou profesionální smlouvu, a to pouze v období od 1. 6. do 20.
6. Termín tohoto přestupního období pro volný pohyb hráčů je záměrně stanoven tak, aby předcházel
losovacím aktivům. U hráčů ve věku 12 – 33 přistupuje povinnost nového klubu uhradit odstupné ve výši
dle tabulky, hráči starší přestupují v rámci volného pohybu zdarma. Pro úplnost je vhodné dodat, že hráči
ve věku 6 – 11 přestupují zdarma vždy, a to v rámci standardního letního nebo zimního přestupního
období.

6 - 11 let

• standardní letní a zimní přestupní období
• zdarma

12 - 33 let

• 1. 6. - 20. 6.
• uhrazení odstupného

34 - x let

• 1. 6. - 20. 6.
• zdarma

Současně je zapotřebí zdůraznit, že předpisy FIFA pravidlo o odstupném a priori nevylučují. Je však
bezpodmínečně nutné se řídit výzvou plynoucí z posouzení, spočívající ve skutečnosti, že přestup hráče je
na uhrazení odstupného nezávislý, jinými slovy řečeno, neuhrazení odstupného není důvodem pro to, aby
hráč nepřestoupil. Prodlení klubu se zaplacením odstupného je vůči startu hráče tedy irelevantní.4
3.2. Hostování neprofesionálních hráčů
FIFA dále upozorňuje, že „hostování je možné pouze u profesionálů. Hostování amatérského hráče možné není,
jelikož klub, který hráče zapůjčuje, musí mít v okamžiku, kdy hráč odchází na základě zapůjčení, platnou pracovní
smlouvu (smluvní vztah), což amatérský hráč z povahy věci nemá“.
V tomto případě jde o logicky navazující krok ve vztahu k volnému pohybu hráče podle předchozího
bodu, neboť v takovém případě je tento institut bezpředmětný. Hostování v obecné rovině tedy v rámci
neprofesionálního fotbalu nebude možné uskutečnit za předpokladu, že hráč nebude mít s mateřským
klubem uzavřenu smlouvu, jež bude plně naplňovat náležitosti smlouvy profesionální.
3.3. Střídavý start talentovaných hráčů a farmářská družstva
V případě střídavých startů talentované mládeže je závěr FIFA opřený o ustanovení článku 5 odst. 2
předpisu FIFA pro status a přestupy hráčů taktéž naprosto jednoznačný, a totiž, že „hráč může být současně
registrován pouze v jednom klubu. Toto ustanovení je na vnitrostátní úrovni závazné. Platí tedy, že hráč může hrát za různé
týmy téhož klubu (má-li klub týmy několika kategorií), ale v žádném případě nesmí hrát za klub B, pokud (dokud) je
registrován za klub A.“
Ruku v ruce s tímto institutem pak jde i otázka další existence tzv. farmářských družstev, která více či
méně kopíruje střídavý start. I k tomuto institutu je nezbytné postavit se stejně, jako je tomu u střídavého
startu a jeho úpravu do souboru předpisů FAČR od sezóny 2016/2017 nezahrnout.

IV. Platby za přestup hráče

Př. Nový klub je povinen zaplatit mateřskému klubu odstupné do čtvrtka. Nový klub takto neučiní. I přes tuto
skutečnost je hráč oprávněn v sobotním utkání nastoupit a nepůjde o neoprávněný start hráče. Nový klub se tím
však dopustí disciplinárního přečinu.
4

V obecné rovině lze konstatovat, že v případě přestupu hráče je nový klub povinen uhradit
mateřskému klubu, popř. předchozím klubům, v nichž hráč působil, částku, jejíž výše je určena
a) dohodou klubů;
b) výpočtem odstupného;
c) výpočtem tréninkové kompenzace;
přičemž je zapotřebí doplnit, že v jednotlivých případech může nastat situace, kdy je klub povinen uhradit
částku na základě více než jednoho z mechanismů sub a) až c).

4.1. Dohoda klubů
Přes veškeré změny, kterými přestupní pravidla projdou, zůstává dohoda klubů ve vztahu k umožnění
přestupu hráče jedním ze stěžejních pilířů, na kterých nový Přestupní řád bude stát. Jak je již uvedeno
výše, dohoda klubů zůstává vůbec předpokladem pro přestup hráče s výjimkou situací, kdy k přestupu
hráče může dojít i bez souhlasu mateřského klubu, a stejně tak vyjma těchto situací je i výše odstupného
odvislá od dohody klubů.
Co se týče výše částky za přestup hráče, bude dohoda klubů hrát určující roli vždy
i.
ii.

má-li dojít k přestupu hráče, jenž má s mateřským klubem uzavřenou účinnou profesionální
smlouvu;
má-li dojít k přestupu amatérského hráče mimo přestupní období pro volný pohyb hráčů,
tedy v rámci standardního letního nebo zimního přestupního období.

4.2. Výpočet odstupného
V případě, že má dojít k přestupu hráče bez souhlasu mateřského klubu, určuje se částka za takový
přestup pomocí tabulek, jež bude nový Přestupní řád obsahovat, přičemž právě řečené platí jak pro
kategorii dospělých, tak pro kategorii mládeže. Takovýto přestup bez souhlasu mateřského klubu lze však
uskutečnit pouze u hráčů, kteří nemají uzavřenou účinnou profesionální s mateřským klubem a navíc
pouze v přestupním období pro volný pohyb hráčů (1. 6. – 20. 6.).
Níže jsou uvedeny návrhy tabulek pro přestup hráče bez souhlasu mateřského klubu, přičemž pro
účely určení odstupného a zařazení hráče do věkové podkategorie dospělých je rozhodný věk, který hráč
v daném soutěžním ročníku dovrší, u mládeže je to kategorie, do níž na základě svého věku bude hráč
v nadcházející sezoně příslušet. Tak třeba hráč X narozený 25. 11. 1993 bude patřit do věkové
podkategorie 24 – 29 v soutěžním ročníku 2017/2018, neboť právě to je soutěžní ročník, v jehož rámci
dovrší věku 24 let.
Konkrétní částka odstupného je pak u dospělých určena dle soutěže, jíž se účastní nejúspěšnější
družstvo nového klubu v kategorii dospělých. Má-li však dojít k přestupu do klubu nižší soutěže, příslušné
částky se sečtou a vydělí dvěma.
U mládeže se částka odstupného určí dle soutěže, jíž se účastní nejúspěšnější družstvo nového klubu
v kategorii dospělých bez dalšího. Nemá-li klub družstvo dospělých, pak se odstupné odvíjí od soutěže, jíž
se účastní nejúspěšnější družstvo nového klubu v kategorii (staršího) dorostu a není-li ani takového
družstva, pak podle soutěže, jíž se účastní nejúspěšnější družstvo nového klubu v kategorii (starších) žáků.
V tomto ohledu se jeví jako žádoucí doplnit, že počet přestupů během jednoho soutěžního ročníku
bude omezen stejným způsobem, jako doposud, a totiž, že přestup hráče lze uskutečnit pouze dvakrát
během soutěžního ročníku a hráč je v této době oprávněn působit nejvýše ve třech členských klubech s
možností nastoupit k soutěžnímu utkání organizovanému FAČR nebo jejím pobočným spolkem pouze ve

dvou z nich. Pro tyto účely se přestupní období pro volný pohyb hráčů považuje za součást
nadcházejícího soutěžního ročníku.
Hráč Y narozený 19. 6. 1993 bude tedy v den svých 24. narozenin, tedy 19. 6. 2017, přestupovat bez
souhlasu mateřského klubu již jako hráč náležející do podkategorie 24 – 29, byť příslušný soutěžní ročník
ještě nemusel býti formálně zahájen. Stejně tak hráč X zmíněný výše bude v přestupním období pro volný
pohyb hráčů pro sezonu 2017/2018, tedy mezi 1. 6. 2017 a 20. 6. 2017, přestupovat jako hráč náležející do
podkategorie 24 – 29.

PRACOVNÍ VERZE TABULKY PRO VÝPOČET ODSTUPNÉHO V KATEGORII
DOSPĚLÝCH
Soutěž
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

19 - 23

I. LIGA
II. LIGA
ČFL, MSFL
DIVIZE
KRAJSKÝ PŘEBOR
I. A TŘÍDA
I. B TŘÍDA
OKRESNÍ PŘEBOR
III. TŘÍDA
IV. TŘÍDA

24 – 29

130 000
80 000
50 000
40 000
30 000
20 000
15 000
10 000
7 000
5 000

30 - 33

65 000
40 000
25 000
20 000
15 000
10 000
7 500
5 000
4 000
3 000

25 000
15 000
10 000
8 000
3 000
0
0
0
0
0

Před uvedením tabulky vztahující se k mládežnickým kategoriím je vhodné připomenout, že hráči
náležející do kategorie přípravky, tedy hráči, kteří v daném ročníku dovrší nejvýše 11. roku věku,
přestupují volně, a to aniž by měl mateřský klub nárok na odstupné. Kluby, v nichž tento hráč v tomto
věku působil, však budou mít nárok na tréninkové kompenzace, budou-li k tomu splněny podmínky, viz
dále.

PRACOVNÍ VERZE TABULKY PRO VÝPOČET ODSTUPNÉHO V KATEGORII
MLÁDEŽE
Soutěž
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

I. LIGA
II. LIGA
ČFL, MSFL
DIVIZE
KRAJSKÝ PŘEBOR
I. A TŘÍDA
I. B TŘÍDA
OKRESNÍ PŘEBOR
III. TŘÍDA

12 - 13
32 000
24 000
16 000
14 000
8 000
6 000
6 000
4 000
2 000

14 – 15
40 000
30 000
20 000
16 000
10 000
8 000
8 000
5 000
3 000

16 - 17
64 000
37 000
24 000
20 000
11 000
8 000
8 000
5 000
3 000

18-19
72 000
44 000
28 000
22 000
13 000
8 000
8 000
5 000
3 000

X.

IV. TŘÍDA

2 000

3 000

3 000

3 000

4.3. Tréninková kompenzace
Systém tréninkové kompenzace se použije v případě, kdy
i.
ii.

hráč podepíše první profesionální smlouvu;
při každém přestupu profesionálního hráče v režimu profesionálních hráčů do soutěžního
ročníku, v němž dovrší 23 let věku včetně, a to bez ohledu na to, zda přestupuje za
účinnosti profesionální smlouvy či po skončení závazku založeného takovou smlouvou.

Účelem tohoto systému je náhrada nákladů na trénink klubům, které se podílely na výchově hráče,
přičemž se vychází z presumpce, že výchova hráče trvá do věku 23 let. Ve své podstatě jde o mírnou
modifikaci systému, který již dnes funguje celosvětově při mezinárodních přestupech hráčů a který je
zakotven v předpisu FIFA pro status a přestupy hráčů.

4.3.1.

Podpis první profesionální smlouvy

Podepíše-li hráč svou první profesionální smlouvu, kluby, jež se podílely na jeho výchově, mají
nárok na finanční částku ve výši dle tabulky níže, a to podle doby, kterou v klubu působil, přičemž částky
tam uvedené se vztahují vždy k období jednoho soutěžního ročníku. V případě nutnosti výpočtu
tréninkové kompenzace za část soutěžního ročníku, částka v tabulce uvedená se vydělí dvěma.
Nárok na tréninkové kompenzace mají kluby, v nichž hráč působil od soutěžního ročníku, v němž
dovršil 6 let věku, až do soutěžního ročníku, v němž dovršil 23 let věku. Platí, že tréninkovou kompenzaci
hradí klub, v němž hráč podepsal první profesionální smlouvu do 30 dnů od registrace této smlouvy, a to
na základě karty hráče dle Elektronického informačního systému.

4.3.2.

Přestup profesionálního hráče v režimu profesionálních hráčů do soutěžního
ročníku, v němž dovrší 23 let věku

Uvedené sub 4.3.1. přiměřeně platí též pro případy každého přestupu profesionálního hráče
v režimu profesionálních hráčů, a to v období do soutěžního ročníku, v němž dovrší 23 let věku, a to s tou
výhradou, že tréninková kompenzace se v takovém případě hradí pouze tomu klubu, ze kterého
přestupuje (resp. v něm naposledy působil, jde-li o přestup po skončení závazku založeného profesionální
smlouvou, vyjma případů, kdy došlo ke skončení závazku založeného profesionální smlouvou na základě
jednostranného právního jednání mateřského klubu bez oprávněných důvodů). Předchozím klubům je
totiž tréninková kompenzace již vyplacena na základě podpisu prvé profesionální smlouvy, případně
v souvislosti s předchozím přestupem hráče v režimu profesionálních hráčů.
Zařazení klubu do kategorie se řídí postavením klubu dle účasti jeho nejúspěšnějšího družstva
v kategorii dospělých.

PRACOVNÍ VERZE TABULKY PRO VÝPOČET VÝŠE
TRÉNINKOVÉ KOMPENZACE
Sezona

I. liga

II. liga

ČFL, MSFL a

6. narozenin
7. narozenin
8. narozenin
9. narozenin
10. narozenin
11. narozenin
12. narozenin
13. narozenin
14. narozenin
15. narozenin
16. narozenin
17. narozenin
18. narozenin
19. narozenin
20. narozenin
21. narozenin
22. narozenin
23. narozenin

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
20 000
20 000
20 000
20 000
60 000
60 000
60 000
60 000
250 000
250 000
250 000
250 000

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
15 000
15 000
15 000
15 000
40 000
40 000
40 000
40 000
150 000
150 000
150 000
150 000

nižší soutěže
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
40 000
40 000
40 000
40 000

Ve vztahu k výpočtu výše tréninkové kompenzace je ovšem zapotřebí zdůraznit, že se vychází
z částky v tabulce dle kategorie klubu, v níž má hráč po podpisu profesionální smlouvy či po přestupu
v režimu profesionálních hráčů působit, nikoliv dle kategorie, do které patří ten klub, v kterém hráč v dané
věkové kategorii opravdu působil. Jinými slovy jde tedy o kompenzaci nákladů, které by vznikly (novému)
klubu, pokud by u něj hráč působil již od věku svých 6 let.
Podepíše-li hráč Z narozený 23. 11. 1998 dne 1. 7. 2016 ligovou profesionální smlouvu
s prvoligovým klubem A, v němž již působil poslední 2 soutěžní ročníky, pak klubu B, v němž působil od
soutěžního ročníku 2004/2005, tedy soutěžního ročníku, kdy dovršil 6 let, do soutěžního ročníku
2009/2010, náleží klubu B částka 6 x 5000,- Kč. Klubu C, v němž působil od soutěžního ročníku
2010/2011, kdy dovršil 12 let, do soutěžního ročníku 2013/2014, kdy dovršil 15 let, náleží částka 4 x
20 000,- Kč.
Přestoupí-li hráč Z 1. 7. 2019 v režimu profesionálních hráčů do klubu D, vyjma dohodnuté
částky za přestup, je-li jaká, náleží klubu A též tréninková kompenzace za výchovu hráče od soutěžního
ročníku 2014/2015 do soutěžního ročníku 2018/2019, tedy 4 x 60 000,- Kč + 1 x 250 000,- Kč, tedy
celkem 490.000,- Kč.
4.4. Mezinárodní tréninková kompenzace
Je rovněž záhodno, a v novém Přestupním řádu na to taktéž bude kladen důraz, upozornit, že
dojde-li k podpisu profesionální smlouvy s hráčem, který byl vychováván v klubu patřícím do členské
asociace FIFA odlišné od FAČR nebo dojde k přestupu takového hráče do členského klubu FAČR ze
zahraničí, uplatní se výpočet tréninkových kompenzací dle předpisu FIFA pro status a přestupy hráčů,
přičemž částky tam obsažené jsou mnohonásobně vyšší nežli částky navržené v tabulce výše. Stejně tak je
ale třeba upozornit, že na částky dle předpisu FIFA má též nárok ten členský klub FAČR, který se podílel
na výchově hráče, který podepsal první profesionální smlouvu se zahraničním klubem nebo ten členský
klub FAČR, ze kterého hráč jako profesionál do zahraničního klubu do věku 23 let přestoupil. Pro úplnost
lze doplnit, že tréninkové kompenzace dle pravidel FIFA se hradí též do věku 23 let, pravidla ale vychází
z předpokladu, že výchova hráče je v zásadě ukončena v soutěžním ročníku, v němž hráč dovršil 21 let,
jinými slovy tréninkové kompenzace dle FIFA se sice hradí do věku 23 let, nicméně jen za výchovu od 12
do 21 let hráče.

4.5. Výpočet částky solidarity při mezinárodních přestupech
Kromě systému tréninkové kompenzace znají předpisy FIFA též tzv. mechanismus solidarity. Ten je
založen na tom, že kdykoliv přestupuje profesionál za účinnosti smlouvy do klubu z jiné Asociace za
náhradu, 5 % z takové částky je odečteno a rozděleno mezi kluby, které se podílely na výchově hráče jako
solidární příspěvek. Jde o kluby, v kterých hráč působil mezi soutěžními ročníky, v nichž dovršil 12. a 23.
narozeniny, přičemž solidární příspěvek se rozděluje následovně:
ROZDĚLENÍ SOLIDÁRNÍHO PŘÍSPĚVKU PŘI MEZINÁRODNÍCH PŘESTUPECH

Věk hráče
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Podíl na solidárním příspěvku
5%
5%
5%
5%
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Podíl z celkové odměny
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %

Solidární příspěvek rozděluje nový klub hráč na základě hráčova hráčského pasu.

