REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS
článek 1
Základní ustanovení
1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS),
který stanoví jeho příslušnost (členství) k určitému klubu, oddílu či jinému subjektu (dále jen klub) oprávněnému
zúčastňovat se svými družstvy soutěží pořádaných v rámci ČMFS.
2. Hráči může být registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 6 let. Hráč může být registrován jen za jeden
klub ČMFS. Hráč nesmí být zároveň registrován v zahraniční fotbalové asociaci.
3. Start v soutěžích ČMFS se umožňuje pouze hráči, který je registrován. Hráč může být v průběhu soutěžního
ročníku přeregistrován (přestup i hostování) maximálně ve 3 klubech. Ustanovení předchozí věty se týká jen hráčů
kategorie dospělých.
4. Dokladem o registraci je registrační průkaz hráče, který je majetkem ČMFS.

článek 2
Podklady pro registraci
1. Podkladem pro registraci je přihláška, kterou tvoří vyplněný tiskopis „Přihláška k registraci“.
Přihláška k registraci obsahuje následující údaje:
a) jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
b) PSČ, adresa bydliště, okres,
c) přesný název a identifikační číslo ČMFS klubu, za který chce hráč být registrován,
d) souhlas klubu s registrací vyjádřený razítkem a podpisem funkcionáře,
e) u hráčů mladších 15 let souhlas zákonného zástupce,
f) podpis hráče.
Přihláška se zasílá registračnímu úseku ČMFS v jednom vyhotovení. Hráč dále přiloží svou fotografii velikosti 3,5
× 4,5 cm (pasová) odpovídající jeho podobě a věku. Za řádné vyplnění přihlášky k registraci a pravdivost všech
údajů odpovídají hráč a klub. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů a neoprávněné podání přihlášky k registraci
(čl. 1 odst. 2) jsou disciplinárními proviněními a mají za následek herní důsledky v případě, že hráč nastoupí na
registrační průkaz vyhotovený na základě výše uvedených skutečností.
2. První registrace, obnovy registrace, změny registrace vyvolané sloučením či rozdělením klubů, změny registrace v
důsledku převodu práv členů ČMFS, změny registrace z důvodu změny názvu klubu, duplikáty registračních průkazů,
výměny registračních průkazů proto, že fotografie hráče neodpovídá jeho skutečné podobě, se provádějí zásadně na
doručení poštou a bezúplatně. Osobně je možno doručit pouze žádosti o duplikáty a výměny registračních průkazů
proto, že fotografie hráče neodpovídá jeho skutečné podobě. V takových případech doručitel uhradí hotově v pokladně
ČMFS za každý provedený úkon u hráče kategorie dospělých 150 Kč a u hráče kategorie mládeže 50 Kč. Poplatek za
vystavení registračního průkazu pro hráče staršího 16 let přicházejícího do ČMFS ze zahraničí se stanoví ve výši:
- Při přestupu českého hráče zpět do mateřského klubu, ze kterého odešel bez souhlasu - 500 Kč
- Při přestupu českého hráče zpět do mateřského klubu, ze kterého odešel se souhlasem -3000Kč
- Při přestupu českého hráče zpět do jiného než mateřského klubu - 3000 Kč
- Při přestupu cizince do ČMFS – 3000 Kč
- Při přestupu cizince do českého klubu, ze kterého odešel hráč bez souhlasu - 500 Kč
- Při přestupu cizince do českého klubu, ze kterého odešel hráč se souhlasem - 3000 Kč
- Při přestupu cizince zpět do jiného než mateřského klubu - 3000 Kč
Vystavení registračního průkazu pro hráče mladšího 16 roků přicházejícího do ČMFS ze zahraničí nepodléhá
zpoplatnění.
3. Na základě poštou došlých podkladů pro registraci vyhotoví registrační úsek ČMFS registrační průkaz, který
urychleně, nejpozději však do 15 pracovních dnů zašle klubu, za nějž je hráč zaregistrován. Podání, která byla
doručena osobně (odst. 2) vyřídí registrační úsek ČMFS obratem na počkání.
4. Registrační úsek je oprávněn na žádost klubu zhotovit seznam jeho hráčů, kteří jsou registrováni v ústředním
registru ČMFS. Poplatek za každou započatou stránku seznamu činí 100 Kč.

článek 3
Registrační průkaz
1. Registračním průkazem se hráč prokazuje v případech stanovených předpisy a řády ČMFS.
2. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo tak závažnému poškození registračního průkazu, že jsou podle něj identifikace
hráče a zjišťování údajů obsažených v registračním průkazu nemožné nebo značně obtížné, požádá mateřský klub o
vydání duplikátu.
3. O vydání duplikátu požádá klub na formuláři „Přihláška k registraci„ se stručným zdůvodněním, a to i v případech,
kdy o jeho vydání žádá v důsledku změny jména nebo příjmení hráče.
4. V případech uvedených v odst. 2 a 3 zašle hráč registračnímu oddělení ČMFS také dosavadní registrační průkaz
(pokud nebyl ztracen).
5. Poplatek za vystavení duplikátu se stanoví podle čl. 2 odst. 2.

článek 4
Změny v registraci
1. Změna v registraci (čl. 1 odst. 1) se provede na základě rozhodnutí orgánů činných v přestupním řízení (registrační
úsek, příp. ORK ČMFS) o přestupu hráče.
2. Jestliže bylo schváleno hostování hráče v jiném klubu, zůstává hráč registrován za mateřský klub. O hostování se
provede záznam v ústředním registru a pro období hostování se vydá hráči nový registrační průkaz opravňující ho
ke startu za klub, v němž hostuje. Skutečnost, že jde o hostování se v registračním průkazu vyznačí. Po skončení
hostování hráč registrační průkaz s vyznačením „hostování“ vrátí a registrační úsek ČMFS provede ve své evidenci
ukončení hostování a vystaví hráči nový registrační průkaz s vyznačením mateřského klubu. To však jen v průběhu
období, v němž je ukončení hostování možné (1. červenec – 6. říjen a 1. leden – 6. duben). Administrativní výměna
registračních průkazů se provede v období, kdy ukončení hostování není možné (7. 4. – 30. 6. a 7. 10. – 31. 12.),
jestliže hostování skončilo před těmito termíny.
3. Změna registrace hráče (vydání nového registračního průkazu) se provede také v případě jakékoli změny názvu
klubu.
4. Za vystavení registračního průkazu v případě změny registrace se neplatí registrační poplatek, jestliže změna
registrace podléhá úhradě přestupního poplatku podle přestupních řádů ČMFS.

článek 5
Zrušení registrace
1. Registrace se zruší, požádá-li o zrušení registrace hráče mateřský klub nebo požádá-li o zrušení registrace hráče
mladší přípravky jeho zákonný zástupce. Žádost o zrušení registrace musí být podána písemnou formou.
2. Registrace se také zruší na základě písemné odhlášky hráče z registrace.
3. a) Dojde-li k zániku členství v ČMFS u klubu, za nějž je hráč registrován, zrušuje se dnem zániku členství klubu
rovněž registrace hráče za takový klub. To platí i v případech, zanikne-li členství klubu v ČMFS v důsledku jeho
sloučení s jiným klubem nebo v důsledku jeho rozdělení.
b) Jestliže dojde k rozdělení klubu tím způsobem, že jeho členství v ČMFS nezanikne, ale oddělí se od něho část,
která se stane novým členským klubem ČMFS, pak se registrace hráče za původní klub zruší jen tehdy, podepíšeli přihlášku k registraci do klubu, který vznikl takovým oddělením.
c) Pokud se uskuteční převod práv a povinností člena ČMFS podle čl. 3 odst. 5 a 6 Stanov ČMFS, dojde v
souvislosti s převodem práv a povinností dosavadního členského klubu ČMFS na nový členský klub ČMFS také
k převodu registrací všech hráčů, kteří byli ke dni převodu registrováni za klub, jehož členství v ČMFS zaniklo,
do klubu, který práva a povinnosti člena ČMFS od takového klubu převzal.

článek 6
Obnova registrace

1. Hráč, jemuž byla registrace zrušena podle čl. 5 odst. 1 a odst. 3 písm. a) se může nechat zaregistrovat ihned za
kterýkoli klub, pokud tomu nebrání ustanovení čl. 7 odst. 1.
2. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho písemné odhlášky z registrace, se může nechat zaregistrovat za
jiný než mateřský klub nejdříve za 12 měsíců ode dne zrušení registrace, pokud tomu však nebrání ustanovení čl. 7
odst. 1 písm. c). V těchto případech neztrácí mateřský klub nárok na odstupné podle přestupních řádů. Registrace
za nový klub se provede po předložení dokladu o jeho úhradě. Registrační úsek vede za tímto účelem v ústředním
registru hráče ještě po dobu 30 měsíců ode dne, kdy byla zrušena jeho registrace.
3. Jestliže hráč amatér, dosud registrovaný v ČMFS, přestoupí do zahraničí bez výslovného souhlasu mateřského
klubu, jeho registrační záznam za mateřský klub se v ústřední registraci ponechá. Pokud se takový hráč navrátí
(přestup i hostování) do České republiky, vystaví se mu registrační průkaz za tento mateřský klub. V případě, že
mateřský klub nepožádá o registraci tohoto hráče ve lhůtě jednoho měsíce od výzvy k registraci, kterou učiní
písemně ČMFS, může o registraci tohoto hráče požádat jakýkoliv klub v rámci ČMFS. Navrátí-li se hráč uvolněný s
výslovným souhlasem mateřského klubu, může se nechat v České republice zaregistrovat za kterýkoli klub.
4. Při obnově registrace se postupuje podle čl. 2.

článek 7
Společná a závěrečná ustanovení
1. a) První registraci hráče je možno provést kdykoli v průběhu roku.
b) Změny v registraci se provádějí výhradně v termínech stanovených přestupními řády, případně i jinými předpisy
ČMFS.
c) Zrušení a obnovu registrace nelze provést v období od 7. dubna do 30. června a od 7. října do 31. prosince
běžného roku. Žádosti o zrušení a obnovu registrace podané v této době vyřídí registrační úsek ke dni 1. ledna,
resp. 1. července.
2. Dojde-li ke sporu mezi kluby o oprávněnost registrace hráče za některý klub nebo požádá-li o zjištění oprávněnosti
registrace hráče za klub řídící orgán ČMFS nebo sám hráč, rozhoduje v této věci v první instanci registrační úsek
ČMFS. Podnět ke zjištění oprávněnosti registrace může registrační úsek přijmout nejpozději do jednoho roku ode
dne sporné registrace hráče. Proti rozhodnutí registračního úseku ČMFS se hráč a kluby, mezi nimiž vznikl spor o
registraci hráče mohou odvolat k ORK ČMFS do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí registračního úseku
ČMFS s výjimkou klubů profesionálních soutěží, u nichž činí lhůta k podání odvolání 3 pracovní dny. Odvolací
poplatek činí 100 Kč. Odvolání nemá odkladný účinek.
3. Odvolání musí splňovat následující náležitosti:
a) název a adresa klubu nebo jméno a adresa jednotlivce, kteří odvolání podávají ( případně telefonní kontakt ),
b) označení rozhodnutí registračního úseku, důvod odvolání a krátký popis sporné věci,
c) označení důkazů ( svědků, listin apod. ),
d) razítko a dva podpisy oprávněných zástupců klubu nebo podpis, pokud podává odvolání jednotlivec,
e) podací lístek od doporučeného dopisu, jímž bylo odvolání zasláno v kopii též ostatním stranám sporu ( hráč,
druhý klub ),
f) doklad o úhradě poplatku z odvolání, který se poukazuje ORK ČMFS příslušnou poštovní poukázkou, jejíž
jeden díl, případně jeho fotokopii je nutno přiložit k odvolání.
4. Tento registrační řád byl schválen výkonným výborem ČMFS dne 25. května 1993. Jeho změny a doplňky jsou
uvedeny na stránkách ČMFS v oddělení Legislativa. Toto úplné znění nabývá účinnosti dnem 16. února 2010.

