
 

 
 

Vážení kolegové, vážení zástupci z klubů, 

vzhledem k současné situaci s válkou na Ukrajině a množstvím uprchlíků je v České republice 
spousta klubů, které zapojily ukrajinské děti do svých tréninkových aktivit. Velmi si toho vážíme 
a víme, že je s tím spojeno spousta starostí a práce navíc (organizování, zajištění sportovního 
vybavení, kopaček atd.).  Rádi bychom tímto každému takovému klubu poděkovali. Mnoho 
klubů by tyto hráče i rádo zapojilo do oficiálních zápasů. Je pravděpodobné, že nemáte se 
zahraničními přestupy a registracemi zahraničních hráčů žádné zkušenosti. Níže si 
dovolujeme zaslat stručný návod, jak postupovat při registraci těchto hráčů. Popis vychází 
z postupu, který pro tento případ už vydal FAČR ve spolupráci s FIFA (odkaz na něj 
přikládáme).  

Víme, že postup není jednoduchý, ale jak FAČR tak FIFA slíbily, že při posuzování žádostí 
budou postupovat vstřícně.  

1) vyžádejte si od rodičů dítěte dokumenty, které budou potřeba. V případě dětí mladších 10 
let nemusejí být v angličtině (schvaluje je FAČR), u starších dětí (10-17 let) se dokumenty 
posílají na FIFA a je potřeba je mít v angličtině nebo jiném FIFA jazyce (angličtina, 
francouzština, němčina, ruština, portugalština, italština nebo španělština) 

 doklad o narození a o totožnosti hráče (rodný list nebo cestovní pas nebo 
občanský průkaz) 

 doklad o totožnosti a národnosti rodiče (rodný list nebo cestovní pas nebo 
občanský průkaz) 

 doklad o statusu uprchlíka rodiče (potvrzení nebo razítko pase) 
 doklad o místu pobytu rodiče v České republice 

Pokud je zde dítě bez rodičů, potřebujeme jen doklad o statusu uprchlíka! 

2) na email clenstvi@fotbal.cz zašlete stručnou žádost o přidělení RČ (ideálně k ní připojte 
doklad o totožnosti hráče, tj. jméno, příjmení, datum narození atd.). Po jeho přidělení 
zaregistrujte hráče v IS stejně jako českého hráče a zaplaťte poplatek 100,- Kč (v případě 
mládeže). 

3) vyplňte v IS systému v záložce podatelna „Žádost o registraci hráče (cizince) mladšího 10 
let“ nebo „Vyžádání hráče ze zahraničí“. (oba dokumenty lze vyplnit v IS, pro ruční vyplnění je 
přikládáme, stejně je musíte tisknout kvůli podpisu) 

4) v databázi členů si najdete požadovaného hráče a kliknete na „vyžádat hráče ze zahraničí“. 
Následně nahrajete všechny získané dokumenty a odešlete.  

5) FAČR zajistí žádost o schválení registrace ze strany ukrajinské fotbalové asociace 

Držíme palce, v případě potíží se obraťte přímo na oddělení registrací zahraničních 
amatérských hráčů. Kontakty jsou: tel: 233 029 232, email: smrkovsky@fotbal.cz, 
mezinarodniprestupy@fotbal.cz a hendrich@fotbal.cz  

 
 
Za OFS Praha - západ, 
Helena Andronikova 
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