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Přestupové systémy
ve fotbale

Přestupové
systémy
Dialog
sociálních
partnerů
• Amatéři
• Přestupy a hostování dospělých amatérů
• Přestupy a hostování mládeže
• Tabulkové ceny amatérů
• Přechod mezi amatérem a profesionálem

• Profesionálové
• Přestupy a hostování profesionálů
• Odstupné a tabulkové ceny profesionálů

Amatéři partnerů
Dialog sociálních
• Přestupy
• Přestup je možné uzavřít kdykoliv od 1.7. – 6.4.
• Mezi dvěma přestupy musí uběhnout minimálně 6 měsíců
• Hráč může přestoupit maximálně 2x v sezóně (hrát za 3 kluby)

• Hostování
• Hostování je možné uzavřít od 1.7. – 6.10. a od 1.1. – 6.4.
• Minimální doba hostování je 1 měsíc

• Střídavý start
• Snaha vyhnout se faktu nedostatku hráčů v nižších soutěžích

Amatéři partnerů
Dialog sociálních
• V případě nedohody s mateřským klubem
• Opakovaný přestup a úhrada tabulkové ceny hráče
• Znamená čekání minimálně 3 měsíců (od dubna do července)
• Technické hostování mládežníka do klubu vyšší soutěže
• Limit maximálně 2 odchodů z mateřského klubu na tech. host.
• Může proběhnout okamžitě
• Hostování na školu….
příchod hráče na střední školu mimo své bydliště

Amatéři partnerů
Dialog sociálních
• Ceny odstupného, tabulky

I. liga
II. Liga
ČFL, MSFL
Divize
Kraj. přebor
I.A třída
I.B třída
Okres
…

=
=
=
=
=
=
=
=

dospělí
300.000,- Kč
225.000,- Kč
135.000,- Kč
60.000,- Kč
30.000,- Kč
23.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč

dorost
Profi SCM
Profi bez SCM
Klub s SCM
Divize
Kraj
Okres

=
=
=
=
=
=

80.000,- Kč
50.000,- Kč
50.000,- Kč
30.000,- Kč
15.000,- Kč
5.000,- Kč

„Smluvní dohody o budoucí
kariéře hráče s profi kluby“

DialogProfesionálové
sociálních partnerů
• Statut profesionála

• Hráč, který má s klubem smlouvu a jeho příjem převyšuje
náklady na fotbalovou činnost

• Profesionální smlouva maximálně na dobu 5 let (3 roky u hráče
mladšího 18 let)
• Základní odstupné = 450.000,- Kč (I. liga), 350.000,- Kč (II. liga)
• Podpis zahraničního hráče = FIFA Training compensations
• Přestupy profesionála jsou možné pouze v přestupových oknech
jednotlivých zemích
• V ČR se jedná o termíny: 1.7. – 22.9.
25.1. – 25.2.

DialogProfesionálové
sociálních partnerů
• Odstupné, Tabulková cena
• V ČR je zachován speciální systém odstupného pro hráče,
kterému skončila smlouva s klubem
• Při následném přestupu mezi českými kluby, platí nový klub
tabulkové odstupné:
Příklad: Hráč 25 let, 30 startů v lize = 1.000.000,- Kč
Hráč 28 let, 101 startu v lize = 1.225.000,- Kč
Reprezentant 20 let, 51x v lize= 1.500.000,- Kč
• Kluby připravují revizi odstupného (30-letí hráči nebudou zatíženi
odstupným)

Přestupové systémyvé
Příjmy klubů rostou
Výplaty hráčů rostou
Přestupové částky klesají
• Od roku 2007 – 2011 stouply příjmy klubů o 24%
• Ve stejném období se příjmy hráčů zvýšily o 38%
• Objem přestupových částek klesl o 22%
Objem financí Evropských klubů v přestupech za 2011/12 – 2012/13
• byl ve výši 5.757M EUR
• z toho 4.853M EUR si vyměnily kluby 5 největších soutěží
• Zbylých 904M EUR šlo klubům zbytku světa

Přestupové systémyvé
Přestupové částky
• Kluby 5 největších soutěží (ENG, GER, SPA, FRA, ITA) poslaly do
jiných soutěží v letech 2012, 2013 až 904M EUR za přestupy
• Transferový trh drží kluby schopné získat příjmy ze své široké
fanouškovské základny. Tyto příjmy transferují menším klubům
(viz. předchozí bod)
• Tento způsob udržuje rozdělení celkových příjmů fotbalového
průmyslu i menším klubům (které nevytvářejí fotbalový zisk)
• Zároveň brání inflačnímu efektu u výplat hráčů
• Zachování přestupového systému je tedy ekonomicky žádoucí

Přestupové systémyvé

Přestupové systémyvé
Hráči po skončení smlouvy
• 73% přestupů (celkem 10.431 v sezónách 2011/12 a 2012/13)
evropských klubů tvořily hráči bez smlouvy

• Zbylých 14% tvoří hostování a 13% přestupy za peníze
• Průměrná přestupová částka v Evropě:

Přestupové systémyvé
Hráčští agenti (zprostředkovatelé)
• Agenti hráčů se podíleli na transferech v objemu 1.630M EUR
(z celkových 5.757M EUR)
(jedná se o přiznané transfery v systému FIFA TMS)
• Z toho na provizích utržili 238M EUR
• Průměrně tedy činila provize z transferové částky 14,6%
• Takové procento se zdá jako velmi vysoké

Přestupové systémyvé
FIFA Solidarity Mechanism
• Dle FIFA Regulí má být 5% z přestupové částky rozdělováno
klubům, ve kterých byl hráč během své kariéry registrován

• Z toho vyplývá, že 288M EUR mělo být rozděleno v Solidarity
Mechanismu
• Ve skutečnosti však kluby vyžádaly pouze 66.2M EUR (pouze
1,15% ze stanovených 5%). Celkem 221M EUR zůstalo v
systému.
• Kluby se tak brání navrhovanému navýšení Solidarity mechanismu
na 8%, neboť v systému jsou nevyzvednuté peníze

Dialog sociálních partnerů
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