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ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD  

FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 1  

Základní ustanovení 

1. Fotbalová asociace České republiky (dále „FAČR“), jakožto spolek se širokou základnou 

členů, jejichž podstatnou část tvoří hráči a členské kluby, dbá o to, aby při přestupech hráčů 

mezi členskými kluby, jakož i při jejich hostování a střídavých startech, stejně jako při 

uzavírání Hráčských smluv byla zachovávána pravidla, která jsou nezbytná pro ochranu 

oprávněných zájmů: 

a) Hráčů; 

b) Klubů; 

c) FAČR. 

2. K realizaci cíle podle odstavce 1 je kromě jiného nezbytné stanovit a dodržovat pravidla, 

týkající se těch vztahů mezi FAČR, Zprostředkovateli, Hráči a Kluby, které souvisejí se 

Zprostředkovatelskou činností. 

3. K účelům podle odstavce 2 FAČR vydává tento Zprostředkovatelský řád (dále „tento řád“),  

a) který upravuje zejména působení FAČR a činnosti Registrovaných 

zprostředkovatelů, Hráčů a Klubů v souvislosti se Zprostředkovatelskou činností a 

b) kterým se tímto v souladu s článkem 22 odst. 6 písm. h) Stanov FAČR ustavuje 

Komise pro činnost zprostředkovatelů, jakožto orgán skládající se z předsedy a dvou 

členů volených Výkonným výborem FAČR a plnící funkce podle tohoto řádu.  

4. FAČR vydává tento řád v souladu s článkem 1 předpisu FIFA Regulations on Working with 

Intermediaries účinného ke dni 1. 4. 2015.  

 

§ 2  

Výklad některých pojmů 

1. Pro účely tohoto řádu se následujícími pojmy a zkratkami rozumí: 

a) Advokát - osoba zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou 

podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů; 

b) AFA  - Asociace fotbalových agentů (AFA), jakožto profesní organizace 

Registrovaných zprostředkovatelů v České republice; 

c) člen FAČR – fyzická nebo právnická osoba, která je v souladu se Stanovami 

zaregistrována jako člen FAČR; 

d) EFAA - European Football Agents Association, evropská asociace sdružující 

národní asociace Zprostředkovatelů; 

e) Elektronický informační systém - soubor dat, technologických prostředků a 

metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování informací, jakož i 
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kopií některých dokumentů pro potřeby FAČR, jejích pobočných spolků a jejích 

členů; 

f) Hráč - fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen FAČR 

se zvláštními právy a povinnostmi hráče; 

g) Hráčská smlouva - písemná smlouva o působení Hráče jako hráče v Klubu, která 

je FAČR evidována; 

h) Klub - právnická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen 

FAČR se zvláštními právy a povinnostmi členského klubu; 

i) Pojištění profesní odpovědnosti – pojištění pro případ odpovědnosti za újmu, 

kterou Registrovaný zprostředkovatel způsobil klientovi v souvislosti s výkonem 

Zprostředkovatelské činnosti; 

j) Portál – internetový portál FAČR, který tvoří součást Elektronického informačního 

systému a jehož prostřednictvím FAČR komunikuje se svými pobočnými spolky, 

jakož i se svými členy, na němž v souladu se Stanovami a dalšími předpisy FAČR 

uveřejňuje zejména důležité informace, které se týkají FAČR, jejích pobočných 

spolků a jejích členů, a pod který spadají zejména subdomény „is.fotbal.cz“ a 

„členství.fotbal.cz“;  

k) Registrovaný zahraniční zprostředkovatel EFAA - Registrovaný 

zprostředkovatel, který je současně Zahraničním zprostředkovatelem EFAA; 

l) Registrovaný zprostředkovatel - Zprostředkovatel registrovaný podle § 4 tohoto 

řádu; 

m) Registrovaný zprostředkovatel AFA – Registrovaný zprostředkovatel, který je 

současně členem AFA; 

n) Smlouva o zastupování – smlouva mezi Registrovaným zprostředkovatelem a 

Hráčem a/nebo Klubem o poskytování Zprostředkovatelské činnosti; 

o) stát EU/EHP – členský stát Evropské unie nebo smluvní stát Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace; 

p) Transakce – zprostředkování vzniku, změny nebo zániku Hráčské smlouvy anebo 

dohody o přestupu nebo hostování Hráče, jakož i provedení registrace Hráče nebo 

změna registrace Hráče; 

q) Zahraniční zprostředkovatel EFAA - Zprostředkovatel sdružený v národní 

asociaci zprostředkovatelů, která je členem EFAA; 

r) Zprostředkovatel - fyzická osoba nebo právnická osoba, která za úplatu či 

bezúplatně vykonává Zprostředkovatelskou činnost; 

s) Zprostředkovatelská činnost - jednání Zprostředkovatele, ať již přímé nebo 

nepřímé, ve prospěch nebo v zastoupení Hráče a/nebo Klubu v souvislosti 

s Transakcí; poskytování právních služeb Advokátem bez vyjednávání 

ekonomických podmínek příslušné smlouvy v rámci Transakce není 

Zprostředkovatelskou činností podle tohoto Řádu. 

5. Pokud tento řád užívá pojmu, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se takovýto 

pojem v souladu s právními předpisy České republiky, se Stanovami a ostatními předpisy 

FAČR,  případně s jeho obvyklým významem. 
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ČÁST DRUHÁ 

PŘEDPOKLADY VÝKONU ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ 

ČINNOSTI 
 

§ 3  

Obecné principy 

1. Hráči a Kluby jsou oprávněni v rámci Transakce využít služeb pouze Registrovaného 

zprostředkovatele, se kterým mají platně uzavřenou, účinnou a v Elektronickém 

informačním systému zaregistrovanou Smlouvu o zastupování, pokud tento řád nestanoví 

něco jiného. 

2. Registrovaným zprostředkovatelem může být pouze taková fyzická osoba, která je: 

a) bezúhonná;  

b) starší 18 let; 

c) plně svéprávná; 

d) státním příslušníkem státu EU/EHP. 

3. Registrovaným zprostředkovatelem může být pouze taková právnická osoba, která: 

a) je bezúhonná, 

b) má své sídlo na území státu EU/EHP. 

4. Angažování funkcionáře, jak jej definuje bod 11 sekce Definice Stanov FIFA, jako 

Registrovaného zprostředkovatele Hráči či Kluby je zakázáno. Toto ustanovení se 

nevztahuje na zástupce AFA v komisích nebo orgánech FAČR. 

 

§ 4  

Registrace Zprostředkovatele 

1. Pro výkon zprostředkovatelské činnosti musí být fyzická nebo právnická osoba registrována 

jako Registrovaný zprostředkovatel v Elektronickém informačním systému. 

2. Fyzická osoba žádající o registraci ve smyslu odstavce 1 je povinna: 

a) doručit Komisi pro činnost zprostředkovatelů podepsanou žádost o registraci, 

b) přiložit k žádosti podle písmena a) řádně podepsané prohlášení v souladu s přílohou 

č. 1 tohoto řádu, 

c) přiložit k žádosti podle písmena a) doklad o své bezúhonnosti v podobě originálu 

výpisu z evidence rejstříku trestů, popř. obdobného dokladu vydaného státem 

EU/EHP, jehož je žadatel státním příslušníkem, ne starší 15 dnů ke dni podání 

žádosti o registraci;  

d) úspěšně složit zkoušku zprostředkovatele podle § 5 tohoto řádu; 

e) doložit uzavření Pojištění profesní odpovědnosti podle § 6 tohoto řádu doručením 

kopie pojistné smlouvy Komisi pro činnost zprostředkovatelů.  

3. Povinnost podle odstavce 2 písm. c) až e) splní fyzická osoba též tak, že spolu se žádostí 

podle odstavce 2 písm. a) doručí fotokopii průkazu Advokáta nebo doklad potvrzující, že je 

Zahraničním zprostředkovatelem EFAA. 

4. Právnická osoba žádající o registraci ve smyslu odstavce 1 může být registrována jako 

Registrovaný zprostředkovatel pouze na základě žádosti podané jménem této právnické 

osoby fyzickou osobou, která je oprávněna ze zákona jako člen statutárního orgánu této 
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právnické osoby nebo jako prokurista zastupovat tuto právnickou osobu a která je zároveň 

Registrovaným zprostředkovatelem. Žadatel podle předchozí věty je povinen: 

a) doručit Komisi pro činnost zprostředkovatelů podepsanou žádost o registraci; 

b) přiložit k žádosti podle písmena a) originál výpisu z obchodního rejstříku, popř. 

obdobný doklad vydaný státem EU/EHP, ve kterém má žadatel sídlo, ne starší 15 

dnů ke dni podání žádosti o registraci; 

c) přiložit k žádosti podle písmena a) řádně podepsané prohlášení v souladu s přílohou 

č. 2 tohoto řádu; 

d) přiložit k žádosti podle písmena a) doklad o bezúhonnosti žádající právnické osoby 

v podobě originálu výpisu z evidence rejstříku trestů, popř. obdobného dokladu 

vydaného státem EU/EHP, ve kterém má žadatel sídlo, pokud takový existuje, ne 

starší 15 dnů ke dni podání žádosti o registraci;  

e) doložit uzavření Pojištění profesní odpovědnosti podle § 6 tohoto řádu doručením 

kopie pojistné smlouvy. 

5. Povinnost podle odstavce 4 písm. d) až e) splní právnická osoba též tak, že spolu se žádostí 

podle odstavce 4 písm. a) doručí doklad prokazující, že je Zahraničním zprostředkovatelem 

EFAA. 

6. Fyzická nebo právnická osoba žádající o registraci podle tohoto článku nesmí být v žádném 

takovém smluvním vztahu s FAČR, UEFA nebo FIFA, který by mohl vést k potenciálnímu 

střetu zájmů. 

7. Žadatel, který splní všechny požadavky podle tohoto článku, bude zaregistrován FAČR 

v Elektronickém informačním systému jako Registrovaný zprostředkovatel, bude mu 

přiděleno jedinečné registrační číslo a bude uveden na Portálu v souladu s § 12 odst. 4 

tohoto řádu.  

8. Registrovaný zprostředkovatel je oprávněn používat označení „Registrovaný 

zprostředkovatel FAČR“. 

9. Nesplní-li žadatel všechny požadavky podle tohoto článku ani v dodatečné lhůtě, kterou mu 

k tomu Komise pro činnost zprostředkovatelů určí, je jeho registrace Zprostředkovatele 

možná pouze na základě opakovaného postupu podle tohoto článku. 

 

§ 5  

Zkouška zprostředkovatele 

1. Po splnění podmínek podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) bude žadatel pozván na nejbližší možný 

termín ke složení zkoušky zprostředkovatele. 

2. Podmínkou vykonání zkoušky je zaplacení poplatku za připuštění ke zkoušce, který činí 

100.000,- Kč a který je splatný nejpozději tři dny před určeným termínem zkoušky na účet 

č. 369000369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby, jenž Komise pro činnost 

zprostředkovatelů na žádost žadatele sdělí 

3. Zkouška má podobu písemného testu v anglickém jazyce, který obsahuje otázky týkající 

znalostí:  

a) předpisů FAČR, UEFA a FIFA;  

b) osobnostních práv; 

c) smluvního práva.  

4. Žadatel při zkoušce uspěje, dosáhne-li minimální bodové hranice stanovené Komisí pro 

činnost zprostředkovatelů pro daný test. 

5. Žadatel, který nedosáhne minimální bodové hranice, má k dispozici jeden opravný pokus 

bez povinnosti hradit poplatek podle odstavce 2. 



5 

 

 

§ 6  

Pojištění profesní odpovědnosti 

1. Pojištění profesní odpovědnosti musí být uzavřeno: 

a) na jméno žadatele o registraci zprostředkovatele; 

b) s celoevropskou působností; 

c) u instituce oprávněné k poskytování pojistných služeb na území České republiky; 

d) minimálně na pojistné plnění ve výši 2.000.000,- Kč nebo ekvivalent této částky v 

jiné volně obchodovatelné měně.  

2. Pojištění podle odstavce 1 musí pokrývat rizika, která mohou vzejít ze Zprostředkovatelské 

činnosti žadatele po celou dobu jeho registrace jako Registrovaného zprostředkovatele 

podle tohoto řádu. 

 

§ 7  

Pozastavení registrace Registrovaného zprostředkovatele 

1. Registrace Registrovaného zprostředkovatele se pozastaví, pokud: 

a) Registrovaný zprostředkovatel ani v průběhu dodatečné lhůty, kterou mu poskytne 

Komise pro činnost zprostředkovatelů, nesplní povinnost doručit FAČR na adresu 

sídla FAČR dokumenty podle § 13 odst. 3, 4 nebo 6 tohoto řádu; 

b) o tom rozhodne Komise pro činnost zprostředkovatelů podle § 16 odst. 2 písm. b) 

tohoto řádu. 

2. Registrace se pozastaví: 

a) v případě podle odstavce 1 písm. a) na dobu další dodatečné lhůty, která bude 

Registrovanému zprostředkovateli poskytnuta v délce nepřesahující 30 dnů Komisí 

pro činnost zprostředkovatelů k dodání dokumentů podle § 13 odst. 3, 4 a 6 tohoto 

řádu; 

b) v případě podle odstavce 1 písm. b) na dobu, kterou Komise pro činnost 

zprostředkovatelů stanoví a která nepřesáhne délku 5 let. 

 

§ 8  

Zrušení registrace Registrovaného zprostředkovatele 

1. Registrace Registrovaného zprostředkovatele se ruší na základě: 

a) písemného oznámení, které Registrovaný zprostředkovatel doručí Komisi pro 

činnost zprostředkovatelů a jehož obsahem bude projev vůle ukončit činnost 

Registrovaného zprostředkovatele; 

b) uplynutí lhůty podle § 7 odst. 2 písm. a) tohoto řádu; 

c) rozhodnutí Komise pro činnost zprostředkovatelů podle § 16 odst. 2 písm. c) tohoto 

řádu; 

d) porušení podmínky bezúhonnosti Registrovaného zprostředkovatele; 

e) rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti u fyzické osoby, která je Registrovaným 

zprostředkovatelem; 

f) zrušení registrace posledního Registrovaného zprostředkovatele, který je oprávněn 

zastupovat právnickou osobu, která je Registrovaným zprostředkovatelem; 
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g) zániku zástupčího oprávnění posledního Registrovaného zprostředkovatele, který 

byl oprávněn zastupovat právnickou osobu, která je Registrovaným 

zprostředkovatelem; 

h) smrti fyzické osoby, která je Registrovaným zprostředkovatelem; 

i) zániku právnické osoby, která je Registrovaným zprostředkovatelem. 

2. FAČR provede výmaz Registrovaného zprostředkovatele z Elektronického informačního 

systému: 

a) v případě podle odstavce 1 písm. a) ke dni, který Registrovaný zprostředkovatel ve 

svém písemném oznámení uvede, a neuvede-li takový den, nebo uvede-li den, kdy 

výmaz již nelze provést, k pracovnímu dni bezprostředně následujícímu po dni, kdy 

bude oznámení FAČR doručeno; 

b) v případě podle odstavce 1 písm. b) k pracovnímu dni bezprostředně následujícímu 

po dni, kdy uplyne lhůta podle § 7 odst. 2 písm. a) tohoto řádu; 

c) v případě podle odstavce 1 písm. c) k pracovnímu dni bezprostředně následujícímu 

po dni, kdy je rozhodnutí Komise pro činnost zprostředkovatelů po svém potvrzení 

Výkonným výborem FAČR doručeno osobě, jejíž registrace byla zrušena; 

d) v případech podle odstavce 1 písm. d) až i) zpětně k pracovnímu dni bezprostředně 

následujícímu po dni, kdy nastala skutečnost rozhodná pro zrušení registrace 

zprostředkovatele. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

VZTAHY MEZI REGISTROVANÝMI ZPROSTŘEKOVATELI  

A HRÁČI NEBO KLUBY 
 

 

§ 9  

Smlouva o zastupování 

1. Smlouvu o zastupování jsou povinni Registrovaný zprostředkovatel a Hráč a/nebo Klub 

uzavřít ještě před tím, než dojde k zahájení poskytování Zprostředkovatelské činnosti, a to 

s účinností nejpozději ode dne započetí poskytování Zprostředkovatelské činnosti; 

ustanovení § 3 odst. 1 o registraci smlouvy tím není dotčeno. 

2. Smlouva o zastupování musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň následující 

náležitosti: 

a) přesné určení smluvních stran; 

b) specifikaci předmětu smluvního vztahu; 

c) odměnu náležející Registrovanému zprostředkovateli a platební podmínky; 

ustanovení § 11 odst. 7 tohoto řádu tím není dotčeno; 

d) ustanovení, zda se uzavírá jako smlouva výhradní nebo nevýhradní;  

e) dobu, na kterou se uzavírá, s uvedením smluveného počátku a konce poskytování 

Zprostředkovatelské činnosti; podmínky předčasného ukončení své účinnosti; 

datum jejího uzavření; 

f) podpisy smluvních stran. 



7 

 

3. Smlouvu o zastupování lze uzavřít nejdéle na dobu 3 let. 

4. Smlouva o zastupování nesmí být uzavřena s Hráčem, který ještě nedovršil 15 let. 

5. Je-li smluvní stranou Hráč mladší 18 let, musí být Smlouva o zastupování podepsána i jeho 

zákonným zástupcem nebo opatrovníkem; každá Smlouva o zastupování musí obsahovat 

celé jméno, datum narození nebo rodné číslo a adresu bydliště zákonného zástupce nebo 

opatrovníka Hráče. 

6. Ustanovení odstavce 5 platí obdobně pro Hráče, který není plně svéprávný z jiného důvodu 

než z důvodu věku, a pro jeho opatrovníka. 

7. Smlouva o zastupování se vyhotovuje přinejmenším ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 

ze smluvních stran musí obdržet alespoň jedno vyhotovení.  

8. Kopie každé Smlouvy o zastupování musí být vložena do Elektronického informačního 

systému, a to pouze v českém nebo slovenském jazyce. Je-li Smlouva o zastupování 

uzavřena v jiném jazyce, lze ji vložit do Elektronického informačního systému pouze 

v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. 

9. Registrovaný zprostředkovatel je povinen vložit kopii Smlouvy o zastupování k její 

registraci do Elektronickém informačního systému ve formátu .pdf do 10 dnů od jejího 

podpisu; v případě, že Hráč před uzavřením Transakce nepůsobil v Klubu, je Registrovaný 

zprostředkovatel povinen vložit kopii Smlouvy o zastupování k její registraci 

do Elektronickém informačního systému ve formátu .pdf do 10 dnů od uzavření první 

Transakce týkající se daného Hráče. 

10. FAČR Smlouvu o zastupování nezaregistruje, pokud shledá: 

a) že není splněna jakákoli z podmínek podle odstavců 1 až 9; 

b) její rozpor s právním řádem České republiky. 

11. Nedojde-li k registraci Smlouvy o zastupování do pěti dnů od postupu podle odstavce 9, má 

se za to, že Smlouvu o zastupování nelze z některého z důvodů podle odstavce 10 

registrovat. 

12. Ustanovení odstavců 5 až 11 se použijí přiměřeně též na případy, kdy dochází ke změně 

závazku vyplývajícího Smlouvy o zastupování. 

 

§ 10  

Střet zájmů 

1. Před využitím služeb Registrovaného zprostředkovatele Hráči a/nebo Kluby musí vynaložit 

přiměřené úsilí, aby zajistili, že žádný střet zájmů neexistuje nebo nehrozí ani u Hráčů 

a/nebo Klubů, ani u Registrovaných zprostředkovatelů.  

2. Za střet zájmů nebude považováno, pokud Registrovaný zprostředkovatel informuje 

zúčastněné strany v písemné formě o jakémkoli skutečném či hrozícím střetu zájmů, který 

by u něho mohl vzniknout ve vztahu ke kterékoli ze zúčastněných stran v souvislosti s 

Transakcí, Smlouvou o zastupování nebo společným zájmem, a přesto získá výslovný 

písemný předchozí souhlas všech ostatních zúčastněných stran k výkonu 

Zprostředkovatelské činnosti.  

3. Pokud si Hráč a Klub a/nebo Kluby přejí využít služeb téhož Registrovaného 

zprostředkovatele v rámci stejné Transakce za podmínek uvedených v odstavci 2, jsou 

povinni udělit výslovný písemný souhlas před zahájením jednání a musí písemně sjednat 

způsob vyplacení odměny Registrovanému zprostředkovateli. 

 

§ 11  
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Platby Registrovaným zprostředkovatelům 

1. Výše odměny náležející Registrovanému zprostředkovateli, který byl angažován k jednání 

za Hráče, se vypočítává na základě sjednaného základního hrubého příjmu Hráče za celou 

dobu trvání Hráčské smlouvy. 

2. Kluby, které využily služeb Registrovaného zprostředkovatele, jej musí odměnit 

vyplacením jednorázové odměny, jejíž výše byla dohodnuta před uzavřením příslušné 

Transakce. Odměna může být vyplacena ve splátkách, pokud se tak strany dohodly. 

3. Kluby jsou povinny zajistit, aby platby, které mají být uskutečněny jedním Klubem ve 

prospěch druhého Klubu v souvislosti s přestupem, jako například platby přestupní částky, 

tréninkové kompenzace, platby solidarity, nebyly placeny Registrovaným 

zprostředkovatelům a aby tyto platby nebyly ani realizovány prostřednictvím 

Registrovaných zprostředkovatelů.  

4. S výhradami vyplývajícími z odstavce 5 a § 10 tohoto řádu, každá platba za služby 

Registrovaného zprostředkovatele musí být uskutečněna výhradně klientem 

Registrovaného zprostředkovatele ve prospěch Registrovaného zprostředkovatele. 

5. Po uzavření příslušné Transakce a se souhlasem Klubu, je Hráč oprávněn udělit písemně 

Klubu svůj souhlas, aby vyplatil odměnu Registrovanému zprostředkovateli za něj. Platba 

uskutečněná za Hráče musí být v souladu s podmínkami platby dohodnutými mezi Hráčem 

a Registrovaným zprostředkovatelem. 

6. Funkcionář ve smyslu § 3 odst. 4 tohoto řádu nesmí přijmout žádnou platbu od 

Registrovaného zprostředkovatele z odměny uhrazené Registrovanému zprostředkovateli v 

rámci Transakce.  

7. Hráči a/nebo Kluby využívající služeb Registrovaného zprostředkovatele v rámci 

Transakce nesmějí uskutečnit žádné platby takovému Registrovanému zprostředkovateli, 

pokud je dotyčný Hráč mladší 16 let. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

VZTAHY REGISTROVANÝCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ 

HRÁČŮ A KLUBŮ K FAČR 
 

 

§ 12  

Zveřejňování 

1. Hráči a Kluby jsou povinni zpřístupnit Komisi pro činnost zprostředkovatelů informace o 

dohodnutých odměnách ve prospěch Registrovaného zprostředkovatele.  

2. Povinnost podle odstavce 1 se u Hráčů považuje za splněnou okamžikem registrace 

Smlouvy o zastupování v Elektronickém informačním systému  a u Klubů okamžikem 

zaslání celkové sumy vyplacené Klubem ve prospěch všech Registrovaných 

zprostředkovatelů v předchozím kalendářním roce v termínu do konce února každého 

kalendářního roku.  

3. Hráči a Kluby jsou též povinni v případě prověřování činnosti Registrovaného 

zprostředkovatele ze strany státních orgánů zpřístupnit příslušným orgánům FAČR, UEFA 
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a FIFA veškeré smlouvy, dohody a záznamy mezi nimi a Registrovanými zprostředkovateli 

pro účely jejich prošetření.  

4. FAČR je povinen uveřejňovat na Portálu aktuální seznam všech Registrovaných 

zprostředkovatelů, včetně uvedení jejich registračního čísla vydaného podle § 4 odst. 7 

Řádu, jakož i případného pozastavení nebo zrušení jejich registrace podle § 7 a § 8 tohoto 

řádu. 

5. FAČR dále na Portálu uveřejní na konci března každého kalendářního roku: 

a) seznam jednotlivých Transakcí, ve kterých se jednotliví Registrovaní 

zprostředkovatelé angažovali v předchozím kalendářním roce; 

b) celkovou výši všech dohodnutých odměn nebo plateb fakticky uhrazených ve 

prospěch všech Registrovaných zprostředkovatelů Hráči a každým z Klubů; FAČR 

je povinna zajistit anonymitu všech dotčených subjektů tak, že uveřejněným údajem 

je společná celková suma všech Hráčů a celková suma jednotlivých Klubů za 

předchozí kalendářní rok. 

6. FAČR je oprávněna zpřístupnit Hráčům a Klubům, pokud doloží právní zájem, jakoukoli 

informaci týkající se Transakcí, u kterých bylo zjištěno závažné porušení tohoto řádu. 

 

§ 13  

Povinnosti Registrovaných zprostředkovatelů 

1. Registrovaný zprostředkovatel nesmí vykonávat Zprostředkovatelskou činnost ve prospěch 

Hráče nebo Klubu, nemá-li s ním uzavřenou účinnou a v Elektronickém informačním 

systému zaregistrovanou Smlouvu o zastupování. 

2. Registrovaný zprostředkovatel je povinen při výkonu své Zprostředkovatelské činnosti 

dodržovat předpisy FAČR, UEFA a FIFA. 

3. Fyzická osoba, která je Registrovaným zprostředkovatelem, je povinna během měsíce 

dubna každého kalendářního roku doručit FAČR na adresu jejího sídla dokumenty podle § 

4 odst. 2 písm. b) a c) tohoto řádu.  

4. Právnická osoba, která je Registrovaným zprostředkovatelem, je povinna během měsíce 

dubna každého kalendářního roku doručit FAČR na adresu jejího sídla dokumenty podle § 

4 odst. 4 písm. b), c) a d) tohoto řádu.  

5. Povinnosti podle odstavců 3 a 4 se nevztahují na Registrované zprostředkovatele AFA ani 

na Registrované zahraniční zprostředkovatele EFAA.  

6. Registrovaný zprostředkovatel je povinen po celou dobu výkonu své Zprostředkovatelské 

činnosti mít platně uzavřené pojištění profesní odpovědnosti podle § 6 tohoto řádu a mít 

vloženou kopii platné a účinné pojistné smlouvy v Elektronickém informačním systému. 

V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu neurčitou je povinen každoročně předložit 

FAČR k vložení do Elektronického informačního systému též potvrzení o zaplacení 

pojištění na příslušné období. Dojde-li k pojistnému plnění, je Registrovaný 

zprostředkovatel povinen obnovit pojištění na úroveň podle § 6. 

7. Registrovaný zprostředkovatel nesmí být v žádném smluvním vztahu s FAČR, UEFA nebo 

FIFA, který by mohl vést k potenciálnímu střetu zájmů.  

8. Registrovaný zprostředkovatel nesmí, ať již přímo či nepřímo: 

a) uzavřít Smlouvu o zastupování s Hráčem, který má uzavřenou účinnou a 

v Elektronickém informačním systému zaregistrovanou výhradní Smlouvu o 

zastupování s jiným Registrovaným zprostředkovatelem; 
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b) nabízet své služby Hráči, který má uzavřenou účinnou a v Elektronickém 

informačním systému zaregistrovanou výhradní Smlouvu o zastupování s jiným 

Registrovaným zprostředkovatelem; 

c) navádět Hráče, který má uzavřenou účinnou a v Elektronickém informačním 

systému zaregistrovanou Smlouvu o zastupování s jiným Registrovaným 

zprostředkovatelem, k porušení takové smlouvy. 

9. Právnická osoba, která je Registrovaným zprostředkovatelem, je povinna zasílat FAČR na 

adresu jejího sídla aktuální seznam všech fyzických osob, které jsou Registrovanými 

zprostředkovateli a které jsou oprávněny za ni vykonávat Zprostředkovatelskou činnost, a 

to při jakékoli změně tohoto seznamu.  

 

§ 14  

Povinnosti Hráčů 

1. Hráč nesmí v rámci Transakce využít služeb, ať již přímo nebo nepřímo: 

a) žádné osoby, která není Registrovaným zprostředkovatelem; 

b) žádného dalšího Registrovaného zprostředkovatele, pokud má uzavřenou účinnou a 

v Elektronickém informačním systému zaregistrovanou výhradní Smlouvu o 

zastupování s Registrovaným zprostředkovatelem, ledaže s tím tento Registrovaný 

zprostředkovatel vysloví písemný souhlas. 

2. Ve lhůtě 10 dní od dokončení každé Transakce ve formě vzniku, změny nebo zániku 

smlouvy, která je předmětem této Transakce, je Hráč využívající služeb Registrovaného 

zprostředkovatele v rámci této Transakce povinen doručit FAČR: 

a) dokumenty podle § 4 odst. 2 písm. b) a c) nebo § 4 odst. 4 písm. c) a d) tohoto řádu 

týkající se tohoto Registrovaného zprostředkovatele; 

b) Smlouvu o zastupování uzavřenou s tímto Registrovaným zprostředkovatelem.  

3. Povinnosti podle předchozího odstavce 2 se nevztahují na Hráče, který využil služeb 

Registrovaného zprostředkovatele AFA nebo Registrovaného zahraničního 

zprostředkovatele EFAA.  

4. Hráč je povinen zajistit, aby jeho Hráčská smlouva uzavřená s využitím služeb 

Registrovaného zprostředkovatele v souvislosti s Transakcí nesla jméno, registrační číslo a 

podpis tohoto Registrovaného zprostředkovatele a aby v případě, že Hráč nevyužil služeb 

Registrovaného zprostředkovatele, taková smlouva obsahovala výslovné uvedení této 

skutečnosti. 

5. V případě, že Hráč uzavřel s Registrovaným zprostředkovatelem výhradní smlouvu o 

zastupování, je povinen tuto exkluzivitu dodržet. 

 

§ 15  

Povinnosti Klubů 

1. Klub nesmí v rámci Transakce využít služeb, ať již přímo nebo nepřímo: 

a) žádné osoby, která není Registrovaným zprostředkovatelem; 

b) žádného dalšího Registrovaného zprostředkovatele, pokud má uzavřenou účinnou a 

v Elektronickém informačním systému zaregistrovanou výhradní Smlouvu o 

zastupování s Registrovaným zprostředkovatelem, ledaže s tím tento Registrovaný 

zprostředkovatel vysloví písemný souhlas. 
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2. Ve lhůtě 10 dní od dokončení každé Transakce ve formě vzniku, změny nebo zániku 

smlouvy, která je předmětem této Transakce, je Klub využívající služeb Registrovaného 

zprostředkovatele v rámci této Transakce povinen doručit FAČR: 

a) dokumenty podle § 4 odst. 2 písm. b) a c) nebo § 4 odst. 4 písm. c) a d) tohoto řádu 

týkající se tohoto Registrovaného zprostředkovatele; 

b) Smlouvu o zastupování uzavřenou s tímto Registrovaným zprostředkovatelem. 

3. Povinnost podle odstavce 2 má i Klub uvolňující Hráče, pokud využil služeb 

Registrovaného zprostředkovatele. 

4. Povinnosti podle odstavce 2 se nevztahují na Klub, který využil služeb Registrovaného 

zprostředkovatele AFA nebo Registrovaného zahraničního zprostředkovatele EFAA. 

5. Klub je povinen zajistit, aby jeho smlouva uzavřená s využitím služeb Registrovaného 

zprostředkovatele v souvislosti s Transakcí nesla jméno, registrační číslo a podpis tohoto 

Registrovaného zprostředkovatele a aby v případě, že Klub nevyužil služeb Registrovaného 

zprostředkovatele, taková smlouva obsahovala výslovné uvedení této skutečnosti. 

6. V případě, že Klub uzavřel s Registrovaným zprostředkovatelem výhradní smlouvu o 

zastupování, je povinen tuto exkluzivitu dodržet. 

7. Klub nesmí navádět Hráče, který má uzavřenou a řádně zaregistrovanou výhradní smlouvu 

o zastupování s Registrovaným zprostředkovatelem k porušení této smlouvy. 

8. Klub je povinen zaslat na adresu sídla FAČR údaj o výši celkové částky vyplacené Klubem 

ve prospěch Registrovaných zprostředkovatelů v předchozím kalendářním roce dle § 12 

odst. 2 tohoto řádu. 

 

§ 16  

Sankce 

1. Porušení ustanovení tohoto řádu ze strany členů FAČR má disciplinární důsledky podle 

Disciplinárního řádu FAČR.  

2. V případě porušení tohoto Řádu ze strany Registrovaného zprostředkovatele je Komise pro 

činnost zprostředkovatelů oprávněna přijmout následující opatření: 

a) napomenutí Registrovaného zprostředkovatele, 

b) pozastavení registrace Registrovaného zprostředkovatele nebo 

c) zrušení registrace Registrovaného zprostředkovatele. 

3. Komise přijme opatření: 

a) podle odstavce 2 písm. a) v případě méně závažného prvého porušení povinnosti 

Registrovaného zprostředkovatele podle tohoto řádu s tím, že opatření nabývá 

účinků v okamžiku, kdy je Registrovanému zprostředkovateli doručeno; 

b) podle odstavce 2 písm. b) v případě výslovně stanoveném tímto řádem, s tím, že 

opatření nabývá účinků, kdy je v listinné podobě doručeno Registrovanému 

zprostředkovateli; 

c) podle odstavce 2 písm. c) v případě závažného nebo opakovaného porušení 

povinnosti Registrovaného zprostředkovatele podle tohoto řádu, s tím, že opatření 

nabývá účinků, kdy je v listinné podobě doručeno osobě, jejíž registrace byla 

zrušena, po svém potvrzení Výkonným výborem FAČR. 

4. Za opakované porušení povinnosti Registrovaného zprostředkovatele podle tohoto řádu se 

nepovažuje, uplynula-li ode dne, kdy Komise přijala opatření za předcházející porušení 

povinnosti Registrovaného zprostředkovatele, lhůta delší než 2 roky. 



12 

 

5. FAČR je oprávněna informovat FIFA o všech přijatých opatřeních vůči Registrovaným 

zprostředkovatelům. Disciplinární komise FIFA následně rozhodne v souladu se zněním 

Disciplinárního řádu FIFA o rozšíření sankcí celosvětově. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
 

§ 17  

Společná a přechodná ustanovení  

1. Na doručování Registrovanému zprostředkovateli prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb se vztahuje § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

2. Tímto řádem se řídí veškeré otázky týkající se Registrovaných zprostředkovatelů ode dne 

nabytí jeho účinnosti. 

3. Smlouvy o zastupování, které nabyly účinnosti v době účinnosti Směrnice pro činnost 

agentů hráčů fotbalu přijaté VV FAČR dne 4. 2. 2013 a účinné od 1. 6. 2013 (dále 

„Směrnice“), jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z jejich 

porušení, se řídí Směrnicí za předpokladu, že se registrovaný licencovaný agent podle 

Směrnice zaregistroval jako Registrovaný zprostředkovatel ve lhůtě do 31. prosince 2015. 

Tím není dotčeno právo stran těchto smluv sjednat, že se jejich práva a povinnosti budou 

řídit tímto řádem. 

4. Za předpokladu, že se registrovaný licencovaný agent podle Směrnice nezaregistruje jako 

Registrovaný zprostředkovatel do 31. prosince 2015, budou smlouvy mezi tímto 

registrovaným licencovaným agentem a Hráčem vymazány z Elektronického informačního 

systému. 

5. Osoby, které jsou Registrovanými zprostředkovateli podle dosavadní úpravy, se považují 

za Registrované zprostředkovatele podle tohoto řádu. 

6. Není-li ke dni nabytí účinnosti tohoto řádu osoba dosud Registrovaným 

zprostředkovatelem, avšak složila-li již úspěšně zkoušku zprostředkovatele podle dosavadní 

úpravy, považuje se tato zkouška za zkoušku podle tohoto řádu.  

 

§ 18  

Závěrečná ustanovení  

1. Zrušuje se Zprostředkovatelský řád Fotbalové asociace České republiky, který byl 

schválený Výkonným výborem FAČR dne 31. března 2015 a který nabyl účinnosti dne 

1. dubna 2015.  

2. Tento řád byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 6. června 2015 a nabývá účinnosti 

dnem 1. července 2015. 
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Příloha č. 1 

Prohlášení zprostředkovatele pro fyzické osoby 

Jméno/a: 

Příjmení: 

Datum narození: 

Státní příslušnost/i: 

Úplná adresa bydliště (včetně tel./faxu a emailu): 

 

Já, 

___________________________________________________________________________ 

(Jméno/a, příjmení zprostředkovatele) 

 

TÍMTO PROHLAŠUJI NÁSLEDUJÍCÍ: 

 

(1) Zavazuji se respektovat a řídit se jakýmikoli závaznými ustanoveními příslušného 

národního a mezinárodního práva, včetně těch vztahujících se k pracovnímu umístění, při 

výkonu své Zprostředkovatelské činnosti. Kromě toho, souhlasím s tím, být vázán stanovami a 

předpisy FAČR, UEFA, jakož i Stanovami a předpisy FIFA v souvislosti s výkonem své 

Zprostředkovatelské činnosti. 

(2) Prohlašuji, že v současné době nezastávám pozici funkcionáře ve smyslu § 4 odst. 4 

Zprostředkovatelského řádu (dále jen Řád), ani že nebudu takovou pozici zastávat v dohledné 

době. 

(3) Prohlašuji, že jsem bezúhonný a zejména potvrzuji, že jsem nikdy nebyl odsouzen za 

finanční či násilný trestný čin. 

(4) Prohlašuji, že nemám žádný smluvní vztah s FAČR, UEFA nebo FIFA, který by mohl vést 

k potenciálnímu střetu zájmů. V případě pochybností, jakákoli relevantní smlouva musí být 

zpřístupněna. Dále beru na vědomí, že je mi zakázáno dávat nepřímo či přímo najevo, že takový 

smluvní vztah s FAČR, UEFA nebo FIFA existuje v souvislosti s mou Zprostředkovatelskou 

činností. 

(5) Prohlašuji, že v souladu se zněním § 12 odst. 3 Řádu nesmím přijmout žádnou platbu, která 

má být uskutečněna jedním Klubem ve prospěch druhého Klubu v souvislosti s přestupem, jako 

například platbu přestupní částky, tréninkové kompenzace nebo plateb solidarity. 

(6) Prohlašuji, že v souladu se zněním § 12 odst. 7 Řádu nesmím přijmout žádnou platbu od 

jakékoli ze stran, pokud je dotyčný Hráč mladším 16 let. 

(7) Prohlašuji, že jsem si vědom, že se nesmím účastnit, ať již přímo či nepřímo, či jakkoli jinak 

být spojen se sázením, hazardními hrami, loteriemi a obdobnými událostmi či transakcemi 

spojenými s fotbalovými zápasy. Beru na vědomí, že je mi zakázáno mít podíly, ať již aktivně 

či pasivně, ve společnostech, podnicích, organizacích atd., které propagují, zprostředkovávají, 

zařizují nebo provozují takové události nebo transakce. 

(8) Uděluji souhlas FAČR, aby v souladu se zněním § 13 odst. 1 Řádu obdržela informace o 

dohodnutých odměnách v můj prospěch ze strany Klubu nebo Hráče za mou 

Zprostředkovatelskou činnost. 

(9) Uděluji souhlas FAČR, UEFA nebo FIFA, aby v souladu se zněním § 13 odst. 2 Řádu 

obdržely v případě prověřování mé činnosti Registrovaného zprostředkovatele ze strany 
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státních orgánů, na vyžádání FAČR, veškeré smlouvy, dohody a záznamy související s mou 

Zprostředkovatelskou činností pro účely jejich prošetření.  

(10) Uděluji souhlas FAČR k držení a zpracování dat pro jejich zveřejnění v souladu se zněním 

§ 13 odst. 3 a 4 Řádu. 

(11) Uděluji souhlas FAČR, aby v souladu se zněním § 18 odst. 3 Řádu zveřejnila podrobné 

detaily jakýchkoli opatření přijatých vůči mé osobě a v souvislosti s tím informovala FIFA. 

(12) Jsem si plně vědom a souhlasím, aby toto prohlášení bylo zpřístupněno členům příslušných 

orgánů FAČR. 

(13) Poznámky a připomínky, které mohou být teoreticky významné: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Toto prohlášení činím v dobré víře, jeho pravdivost se zakládá na informacích a materiálech, 

které mám v současné době k dispozici, a souhlasím, aby FAČR byla oprávněna provést takové 

kontroly, které jsou nezbytné k ověření informací obsažených v tomto prohlášení. Předložením 

tohoto prohlášení beru dále na vědomí, že v případě změny jakékoli z výše uvedených informací 

jsem povinen FAČR obratem o tom informovat.  

 

__________________  _______________ 

(Místo a datum)    (Podpis) 
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Příloha č. 2 

Prohlášení zprostředkovatele pro právnické osoby 

Název společnosti (právnická osoba/subjekt): 

Adresa společnosti (včetně tel./faxu, emailu a web. stránek): 

Dále jen „společnost“ 

Jméno/a a příjmení fyzické osoby řádně oprávněné zastupovat výše zmíněnou společnost 

(právnická osoba/subjekt): 

 

(Pozn.: každá fyzická osoba oprávněná zastupovat společnost je povinna vyplnit samostatné 

Prohlášení zprostředkovatele): 

 

Já, 

___________________________________________________________________________

_____ 

(Jméno/a, příjmení jednotlivce zastupujícího právnickou osobu/subjekt) 

 

řádně oprávněn zastupovat společnost  

TÍMTO PROHLAŠUJI NÁSLEDUJÍCÍ: 

(1) Prohlašuji, že já i společnost, kterou zastupuji, jsme povinni respektovat jakákoli závazná 

ustanovení příslušného národního a mezinárodního práva, včetně těch vztahujících se 

k pracovnímu umístění při výkonu Zprostředkovatelské činnosti. Kromě toho prohlašuji, že já 

i společnost, kterou zastupuji, souhlasíme s tím být vázáni stanovami a předpisy FAČR, UEFA, 

jakož i Stanovami a předpisy FIFA v souvislosti s výkonem Zprostředkovatelské činnosti. 

(2) Prohlašuji, že v současné době nezastávám pozici funkcionáře ve smyslu § 4 odst. 4 

Zprostředkovatelského řádu (dále jen Řád), ani že nebudu takovou pozici zastávat v dohledné 

době. 

(3) Prohlašuji, že jsem bezúhonný a zejména potvrzuji, že jsem nikdy nebyl odsouzen za 

finanční či násilný trestný čin. 

(4) Prohlašuji, že já ani společnost, kterou zastupuji, nemáme žádný smluvní vztah s FAČR, 

UEFA nebo FIFA, který by mohl vést k potenciálnímu střetu zájmů. V případě pochybností, 

jakákoli relevantní smlouva musí být zpřístupněna. Dále beru na vědomí, že společnosti je 

zakázáno dávat nepřímo či přímo najevo, že takový smluvní vztah s FAČR, UEFA nebo FIFA 

existuje v souvislosti s její Zprostředkovatelskou činností. 

 (5) Prohlašuji, že v souladu se zněním § 12 odst. 3 Řádu nesmím já ani společnost, kterou 

zastupuji, přijmout žádnou platbu, která má být uskutečněna jedním Klubem ve prospěch 

druhého Klubu v souvislosti s přestupem, jako například platbu přestupní částky, tréninkové 

kompenzace nebo plateb solidarity. 

(6) Prohlašuji, že v souladu se zněním § 12 odst. 7 Řádu nesmím já ani společnost, kterou 

zastupuji, přijmout žádnou platbu od jakékoli ze stran, pokud je dotyčný Hráč mladším 16 let. 

(7) Prohlašuji, že jsem si vědom, že já ani společnost, kterou zastupuji, se nesmíme účastnit, ať 

již přímo či nepřímo, či jakkoli jinak být spojeni se sázením, hazardními hrami, loteriemi a 

obdobnými událostmi či transakcemi spojenými s fotbalovými zápasy. Beru na vědomí, že mně 

i společnosti, kterou zastupuji, je zakázáno mít podíly, ať již aktivně či pasivně, ve 
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společnostech, podnicích, organizacích atd., které propagují, zprostředkovávají, zařizují nebo 

provozují takové události nebo transakce. 

(8) Jménem společnosti, kterou zastupuji, uděluji souhlas FAČR, aby v souladu se zněním § 13 

odst. 1 Řádu obdržela informace o dohodnutých odměnách ve prospěch společnosti ze strany 

Klubu nebo Hráče za její Zprostředkovatelskou činnost. 

(9) Jménem společnosti, kterou zastupuji, uděluji souhlas FAČR, UEFA nebo FIFA, aby 

v souladu se zněním § 13 odst. 2 Řádu obdržely v případě prověřování činnosti společnosti jako 

Registrovaného zprostředkovatele ze strany státních orgánů, na vyžádání FAČR, veškeré 

smlouvy, dohody a záznamy související se Zprostředkovatelskou činností společnosti pro účely 

jejich prošetření.  

(10) Jménem společnosti, kterou zastupuji, uděluji souhlas FAČR k držení a zpracování dat pro 

jejich zveřejnění v souladu se zněním § 13 odst. 3 a 4 Řádu. 

(11) Jménem společnosti, kterou zastupuji, uděluji souhlas FAČR, aby v souladu se zněním § 

18 odst. 3 Řádu zveřejnila podrobné detaily jakýchkoli opatření přijatých vůči společnosti, 

kterou zastupuji. 

(12) Jsem si plně vědom a souhlasím, aby toto prohlášení bylo zpřístupněno členům příslušných 

orgánů FAČR. 

(13) Poznámky a připomínky, které mohou být teoreticky významné: 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

Toto prohlášení činím v dobré víře, jeho pravdivost se zakládá na informacích a materiálech, 

které mám v současné době k dispozici, a souhlasím, aby FAČR byla oprávněna provést takové 

kontroly, které jsou nezbytné k ověření informací obsažených v tomto prohlášení. Předložením 

tohoto prohlášení beru dále na vědomí, že v případě změny jakékoli z výše uvedených informací 

jsem povinen FAČR obratem o tom informovat.  

 

__________________  _______________ 

(Místo and datum)    (Podpis) 

 


