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Základní ustanovení 
 

článek 1 
 

1. Činnost Asociace plzeňského futsalu (dále jen APF) se řídí Stanovami APF.  
2. Přestupní řád Asociace plzeňského futsalu (dále jen APF) stanovuje podmínky pro 

změny klubové příslušnosti jednotlivých hráčů v rámci APF. 
3. Smluvní vztah hráče ke klubu není tímto Přestupním řádem blíže upravován.  
4. Změny a dodatky Přestupního řádu provádí Organizační komise APF, a to zpravidla po 

závěru běžného soutěžního ročníku, tj. zpravidla k 1. červenci kalendářního roku.    
5. Pokud tento řád užívá pojem, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se tento 

pojem v souladu s právními předpisy České republiky, případně s jeho obvyklým 
významem. 

 
(Interní smluvní úprava vztahu mezi klubem a hráčem je ze strany APF doporučena) 

 
článek 2 

 
Účastníci přestupního řízení:  

1. hráč  
2. klub, v němž je hráč registrován (dále jen "mateřský klub")  
3. klub, do něhož hráč požaduje přestoupit (dále jen "nový klub")  

 
 

Rozhodnutí o přestupu 
 

článek 3 
 

O změnách klubové příslušnosti rozhodují sami hráči případně zástupci týmů.  
Ve sporných případech rozhoduje Sportovně technická komise (dále jen STK) APF. 

 
 

Realizace přestupu 
 

článek 4 
 

Hráč, který požaduje přestup, se musí primárně sám dohodnout na přestupu s mateřským 
klubem, který ho ze své soupisky v přestupním období odstraní a s novým klubem, který si 
ho následně na soupisku doplní. 
  
Ve sporných případech může hráč poslat žádost o přestup na email stk@futsalpm.cz.  

a. Žádost lze zaslat kdykoliv v průběhu soutěžního ročníku.  
b. STK APF projedná žádost v nejkratší možné době, nejdéle však do 7 dnů od jejího 

obdržení.  
c. V případě schválení žádosti, nabývá přestup účinnosti až v nejbližším přestupním 

období.  
d. Dotčené týmy jsou o způsobu vyřešení žádosti bezprostředně po rozhodnutí 

informováni (zpravidla emailem). 
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Odvolání proti rozhodnutí STK APF 
 

článek 5 
 

Účastníci přestupního řízení (čl. 2) se mohou proti rozhodnutí STK APF odvolat emailem 
k Organizační komisi APF do 7 dnů ode dne odeslání vyjádření (čl. 4, bod d). Podání odvolání 
nemá odkladný účinek.    

 
 

Přestupní období 
 

článek 6 
 

Přestupní období (termíny pro uzávěrku soupisek) pro mistrovské soutěže jsou uvedena 
v propozicích jednotlivých soutěží. 
 

článek 7 
 

1. Městské soutěže jsou rozděleny na první (dále nazývána podzimní) a druhou (dále 
nazývána jarní) část. 

2. Dohrávaná utkání podzimní části se vždy hrají podle soupisek pro podzimní část bez 
ohledu na termín zápasu. 

 
článek 8 

 
1. Krajský přebor je rozdělen na první a druhou část. Součástí druhé části je i případné 

playoff. 
2. Pokud není pro Krajský přebor vypsáno přestupní období, je soutěž považována za 

celosezonní. Přestupy lze realizovat pouze před začátkem soutěže v souladu 
s ustanoveními dle čl. 10, bod 1 a čl. 11, bod 1. Kmenový hráč ze soupisky týmu 
Krajského přeboru pak může do jarní části Městských soutěží zasáhnout pouze jako 
hráč A-týmu (viz Soutěžní řád) nebo jako host. 

 
článek 9 

 
U ostatních soutěží se standardně přestupy neumožňují. Přestupní období následně mohou 
definovat propozice příslušné soutěže.  
 
 

Ustanovení pro Krajský přebor 
 

článek 10 
 

Kluby hrající pouze Krajský přebor: 
1. Uzávěrka soupisek pro první část je dle termínu stanoveného v Propozicích Krajského 

přeboru. Do tohoto termínu lze na soupiskách měnit následující: 
a. Přidat kmenového hráče, který je uveden na soupisce klubu hrajícího pouze 

Krajský přebor nebo nehraje za žádný jiný tým v Městských soutěžích 
b. Upravovat hosty v souladu se Soutěžním řádem APF 

2. Změny soupisek pro druhou část jsou bez omezení.  
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3. Kmenový hráč ze soupisky týmu Krajského přeboru pro druhou část může do jarní 
části Městských soutěží zasáhnout pouze jako host. 

 
článek 11 

 
Kluby hrající Krajský přebor a mají v městských soutěžích B týmy: 

1. Uzávěrka soupisek pro první část je dle termínu stanoveného v Propozicích 
Městských soutěží pro podzimní část. Po tomto termínu lze do uzávěrky soupisek pro 
první část dle Propozic Krajského přeboru na soupiskách měnit následující: 
a. Přidat kmenového hráče, který je uveden na soupisce klubu hrajícího pouze 

Krajský přebor nebo nehraje za žádný jiný tým v Městských soutěžích (tito hráči 
nesmí nastoupit v podzimní části Městských soutěží) 

b. Upravovat hosty v souladu se Soutěžním řádem APF 
2. Změny soupisek pro druhou část jsou bez omezení.  
3. Kmenový hráč ze soupisky týmu Krajského přeboru pro druhou část může do jarní 

části Městských soutěží zasáhnout pouze jako hráč A-týmu (viz Soutěžní řád APF) 
nebo jako host. 

4. Kmenový hráč ze soupisky B-týmů, který byl dopsán pro jarní část až po uzávěrce 
druhé části, nesmí do druhé části Krajského přeboru nastoupit.  

 
 

Ustanovení pro Pohár APF 
 

článek 12 
 

1. Uzávěrka soupisek pro Pohár APF je dle termínu stanoveného v Propozicích Poháru 
APF.  

2. Na soupisku lze zařadit libovolného hráče, bez ohledu na jeho klubovou příslušnost v 
Krajském přeboru či městských soutěžích. 

3. Nový hráč, který nemá v Krajském přeboru nebo městských soutěžích kmenový tým, 
je po skončení Poháru APF a Krajského přeboru evidován v systému jako volný hráč. 
Pro zařazení na soupisku libovolného týmu platí pravidla a termíny týkající se 
přestupu hráčů příslušné soutěže. 

 
 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

článek 13 
 

1. V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech. Veškeré 
změny registrace musí být provedeny výhradně podle Přestupního řádu, případně 
dalších předpisů APF. 

2. Porušení ustanovení tohoto Přestupního řádu, jejich obcházení, jakož i jednání proti 
pravidlům sportovní morálky je nepřípustné a podléhá sankcím. 

3. Požadavky na změnu soupisek, které jsou v souladu s Přestupním řádem, ale nejsou 
technicky dovoleny ve webové administraci, je nutné zaslat mailem na 
stk@futsalpm.cz. 
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článek 14 
 

1. Tento Přestupní řád APF je schválen Organizační komisí APF a vstupuje v platnost 
dnem 29. 8. 2020. 
Závazný výklad tohoto Přestupního řádu APF provádí pouze Organizační komise APF 
nebo příslušná odborná komise, kterou Organizační komise APF výkladem pověří. 

2. Přijetím tohoto Přestupního řádu APF se ruší platnost všech předchozích verzí. 
 
 


