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Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 4/2017  
Úhrada stanoveného odstupného 

 

I.  

Úvodem   

S novým Přestupním řádem účinným od 1. 6. 2016 bylo zavedeno několik novot, jež poměrně 
zásadně pozměnily zvyklosti týkající se přestupů jak profesionálních, tak amatérských hráčů. Jednou 
z nich je mj. zvláštní přestupní období pro amatérské hráče, kdy není vyžadován souhlas 
mateřského klubu s přestupem, kdy pro toto období se vžil název „období pro volný pohyb hráčů“ 
(1. – 20. 6.). 

 

Účelem tohoto metodického pokynu je upozornit členy FAČR, především pak členské kluby, 
na postupy spojené s úhradou stanoveného odstupného, tedy praktické pokyny provádějící 
příslušná ustanovení Přestupního řádu. 

 

II.  

Pokyny k úhradě stanoveného odstupného 

1) Obecné pokyny 

Odstupné kluby hradí na účet uvedený v dokladu pro platbu, který naleznou v IS v sekci 
„Fakturace“, pod variabilním symbolem uvedeným tamtéž. 

 

Pro spárování platby, a tedy úspěšné uhrazení je třeba uvést správný variabilní symbol a uhradit 
přesnou částku. S ohledem na denní limity pro bankovní příkazy je možné odstupné hradit 
postupně, ovšem za předpokladu dodržení VS a v součtu i stanovené částky. Až v okamžiku 
přesného uhrazení se platba spáruje a může být rozposlána oprávněným klubům, tedy do té doby 
je na doklad nahlíženo jako na neuhrazený. 

 

2) Nedoplatky, přeplatky 

V případě nedoplatku bude částka vrácena zpět jedině na žádost (revoluce@fotbal.cz) 
členského klubu, který nedostatečně vysokou částku hradil. Jiný postup by znemožnil výše zmíněné 
postupné doplácení odstupného do plné výše.  

 

Případný přeplatek bude vracen též pouze na základě žádosti adresované na   
revoluce@fotbal.cz. Žádost by měla obsahovat povinné identifikační náležitosti (VS platby, výše 
přeplatku, název a ID klubu, bankovní spojení pro vratku, údaje o osobě, která za klub žádá + 
doklad o provedení platby – stačí sjetina z internetového bankovnictví, ústřižek složenky…), 
přičemž oprávněnou osobou pro podání takové žádosti je člen statutárního orgánu klubu. 

 

 Seznamy klubů, které neuhradily správnou částku, budou průběžně zveřejňovány na Úřední 
desce, popř. webu www.fotbal.cz. 

 

3) Nesprávný variabilní symbol 
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Uvede-li klub při platbě nesprávný variabilní symbol, je třeba kontaktovat FAČR na e-mail 
revoluce@fotbal.cz, platba bude dohledána a spárována. Je žádoucí připojit doklad o provedené 
platbě (sjetinu z internetového bankovnictví, ústřižek složenky…). 

 

4) Reklamace dokladů 

V případě, kdy klub má za to, že částka vygenerována v platebním dokladu je nesprávná, může 
se obrátit na revoluce@fotbal.cz, následně reklamace bude posouzena a v případě vyhovění 
vystaven nový platební doklad. Do doby vyřízení reklamace klub nehradí reklamovaný doklad a 
vyčká případně na nový, vystavený na základě reklamace. Vyřízení reklamace lze očekávat do 5 
pracovních dní. Stejný postup je na místě v případě, kdy se kluby dohodly na jiném plnění za 
přestup hráče, než je odstupné stanovené Přestupním řádem. K úspěšné reklamaci dokladu je však 
nutné doložit rovněž písemnou dohodu prokazující předmětné ujednání mezi kluby. 

 

III.  

Bankovní účty 

Aby kluby mohly obdržet stanovené odstupné, jež jim náleží, je bezpodmínečně nutné, aby 
měly v IS vyplněné číslo bankovního účtu (číslo bankovního spojení musí obsahovat za lomítkem 
kód banky). Kdo číslo vyplněné nemá, nechť tak učiní bez zbytečného odkladu na kartě „O klubu“ 
na is.fotbal.cz. Při změně bankovního spojení po vygenerování dokladů pro platbu prosíme tuto 
skutečnost oznámit rovněž na e-mail revoluce@fotbal.cz. 

 

Je-li bankovní účet zadán mylně a platba neproběhne vůbec nebo se vrátí, bude o tom klub 
informován prostřednictvím registrovaného e-mailu s informací, jak má opravené bankovní 
spojení nahlásit. 

 

IV.  

Fakturace a DPH 

Doklady k platbě, které jsou dostupné v IS, nejsou daňovými doklady – fakturami. FAČR plní 
roli pouze garanta plateb, faktury tak klubům nevystavuje. Fakturu je povinen klubu, který hradí 
odstupné, vystavit klub – příjemce platby. 

 

Pro úplnost dodejme, že částky odstupného jsou včetně DPH, o výši DPH se tedy částky 
nenavyšují. 
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