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Praha 29. 11. 2021
Zpracovatel: právní oddělení
Určení: pro zasedání Výkonného výboru FAČR dne 7. 12. 2021
Návrh novelizace Přestupního řádu FAČR
I.
Důvod navrhované novelizace
Institut tzv. nevyužívaného hráče podle § 7 odst. 5 písm. a) Přestupního řádu (dále jen
„PŘ“) je založen na tom, že hráč, který po 12 měsíců nenastoupil do soutěžního utkání, může
bezplatně, trvale a bez souhlasu mateřského klubu přestoupit do jiného členského klubu.
Během platnosti tohoto ustanovení však vyplynuly specifické případy, při kterých nelze
aplikovat principy přestupu nevyužívaného hráče bezvýhradně (především v případě
dlouhodobých zranění hráčů). Výjimku z ustanovení stanovila svou rozhodovací praxí Odvolací
komise FAČR, která v rozhodnutí OK 3/2020 došlo k výkladu, že „by bylo absurdní citové ustanovení
vykládat tak, že umožňuje hráči odejít z mateřského klubu volně (tedy bez souhlasu klubu) i v případech, kdy
důvody či překážky nenastoupení hráče do utkání jsou výlučně na straně samotného hráče. Je sice pravdou, že
v daném případě si hráč zranění nezpůsobil úmyslně jen kvůli tomu, aby po roce mohl odejít do jiného klubu, ale to
nic nemění na skutečnosti, že překážka byla po celou dobu na straně hráče, že klub sám se ničím neprovinil a že
tedy není dáno žádné odůvodnění, proč by klubu mělo být odepíráno jeho základní právo dávat souhlas či nedávat
souhlas k přestupu svého hráče.“
V tomto smyslu se navrhuje novelizace výše citovaného ustanovení tak, aby byly upraveny
i tyto specifické případy a legislativní stav byl dán do souladu se stavem reálným.
Kromě nemožnosti nastoupit z důvodu zranění pak v uplynulých soutěžních ročnících
nastala objektivní nemožnost odehrát soutěžní utkání rozhodnutím Výkonného výboru. I tento
případ by bylo lepší upravit přímo v základním ustanovení § 7 odst. 5 písm. a) PŘ v obecné rovině
(tedy nezapočítání období, kdy není možné objektivně hrát soutěžní utkání), dosud je však upraven
přechodným ustanovením stanovujícím přesný počet dnů, které se do 12 měsíců nezapočítávají.
Vzhledem k přehlednosti se nyní navrhuje setrvat s explicitní úpravou nezapočítávaných datumů
v přechodném ustanovení s tím, že po skončení epidemie Covid-19 a s tím spojeného rizika
opětovných přerušení soutěžních ročníků se namísto přechodného ustanovení upraví přímo
základní ustanovení § 7 odst. 5 písm. a) PŘ.
Po ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 bylo stanoveno, že se do doby 12 měsíců
nebude započítávat období, po které fakticky nebylo možné k soutěžnímu utkání nastoupit, tedy
od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (111 dnů).
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Soutěžní ročník 2020/2021 byl později rovněž přerušen a posléze i ukončen, legislativně
však nebylo upraveno, jaké období se do doby 12 měsíců pro nevyužívaného hráče započítává.
Níže předkládaná novelizace pak má k 1. 1. 2022, kdy bude opět možné výše uvedený
přestup realizovat, postavit na jisto, kteří hráči mohou tohoto typu přestupu využít. Navrhuje se
tedy, aby se za soutěžní ročník 2020/2021 nezapočítávalo období od 12. 10. 2020 (poslední datum
odehraného utkání před přerušením soutěží) do 7. 11. 2020, kdy by podle původního plánu končila
většina amatérských fotbalových soutěží, stejně jako období od 4. 5. 2021, kdy byl ukončen
soutěžní ročník 2020/2021, do 30. 6. 2021 – dohromady tedy 83 dnů.
Období zimní přestávky je záměrně vyjmuto z toho důvodu, že i za normálních okolností
se toto období započítává, přestože se soutěžní utkání nehrají. Pokud by naopak bylo přistoupeno
k nezapočítání období od 12. 10. 2020 až do 30. 6. 2021, vedlo by to ve spojení s již dříve
nezapočítávaným obdobím od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 k nežádoucí situaci, kdy hráči, kteří
nastoupili 8. 3. 2020 (do utkání ČFL, MSFL nebo některé z divizí) by mohli přestup nevyužívaného
hráče realizovat až 15. 3. 2022, tedy více než po dvou letech od posledního soutěžního utkání.
II.
Znění navrhované novelizace
§ 7 odst. 5 písm. a) PŘ
a) na základě takového podání směřujícího k registraci přestupu hráče nebo hráčky, které je
uskutečněno v některém z období podle odstavce 3, vždy však nejdříve po uplynutí 12
měsíců od posledního nastoupení hráče v soutěžním utkání a v souladu s příslušným
postupem podle § 25 odst. 5 až 7 Evidenčního a registračního řádu; do 12 měsíců dle předchozí
věty se nezapočítává doba, po kterou hráč nemohl ze zdravotních důvodů po dobu nejméně tří měsíců dle
doložené lékařské zprávy nastoupit k soutěžnímu utkání.
§ 29 odst. 7 PŘ
7. Do lhůty 12 měsíců podle ustanovení § 7 odst. 5 písm. a) tohoto řádu se nezapočítává období od
12. 3. 2020 do 30. 6. 2020, od 12. 10. 2021 do 7. 11. 2020 a od 4. 5. 2021 do 30. 6. 2021.

III.
Závěr a doporučující návrh
S ohledem na shora uvedené předkladatelé navrhují VV FAČR, aby schválil předkládané
znění novelizace Přestupního řádu FAČR.
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