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Přesunutí některých sankcí do Disciplinárního řádu
Rada  se  v rámci  změn  rozhodla  přesunout  většinu  poplatků  a  sankcí  z Herního  řádu  do 
Disciplinárního  řádu,  který  by  měl  obsahovat  i  konkrétní  sankce  za  konkrétní  provinění. 
Mimo  jiné  takto  bude  přesunuta  sankce  za  nesplnění  bodu o  povinném proškolení  členů 
z pravidel – o této sankci Rada hlasovala současně s projednáváním HŘ a bylo odsouhlaseno, 
že nezorganizování proškolení z pravidel bude DK trestat pokutou 10.000 Kč.

Propozice ČLAF A a ČLAF B
Propozice budou zveřejněny do konce ledna.

Odstupné
Odstupné  je  koncept,  který  v souladu  se  závěry  zasedání  Parlamentu  v prosinci  2011 
vypracovala  Rada ČAAF a předkládá  jej  Parlamentu  ke schválení.  Na odstupné odkazuje 
Herní řád již od roku 2011 s tím, že odstupné začně platit v přestupním období mezi sezónami 
2012 a 2013.
Rada  se  poměrně  úspěšně  vypořádala  se  samotným  odstupným,  nedospěla  ale 
k jednoznačnému závěru při stanovení (a i samotného zavedení) limitů na počet přestupů do 
klubu. Nedospěla ani k jednoznačnému závěru, jaká má být míra osvobození zcela nových 
klubů z platby odstupného.

Způsob určení odstupného v podobě, jaké odstupné navrhuje Rada ČAAF Parlamentu
Body za jednotlivé odehrané sezóny

1 bod za každou odehranou sezónu během posledních pěti sezón v 11s fotbale (odehranou 
sezónou se rozumí sezóna,  ve které by hráč v alespoň jedné soutěži  mohl  odehrát 
playoffs, tzn. odehrál alespoň 2 zápasy atd.)

0.6 bodu za každou odehranou sezónu během posledních pěti sezón v 7s fotbale
Pozn.: Za jednu sezónu nelze v prvních dvou krocích získat více než 1 bod
0.2 bodu za každou sezónu v reprezentaci (tzn. odehraný zápas v dané sezóně) nebo v 

evropských  pohárech  (EFAF  Cup,  EFL)  nebo  v  zahraničním  týmu  (Rakousko, 
Německo, Francie, Finsko, Švédsko, neevropská země)

Výše  uvedené  body  se  sečtou  (možným  maximem  je  tedy  6  bodů).  Součet  se  vynásobí 
koeficientem dle věku hráče (v letech) k 1. lednu sezóny, ve kterém by hráč po přestupu 
mohl nejdříve nastoupit v ČLAF takto:

1.5, je-li hráči 21 nebo méně let
1.4, je-li hráči 22 let
1.3, je-li hráči 23 let
...
0.6, je-li hráči 30 let
0.5, je-li hráči 31 nebo více let

Maximální  možný  součin  je  tedy  9.  Tento  součin  se  vynásobí  základní  roční  sazbou 
odstupného,  která  činí  1600  korun.  Výsledek  je  hráčovo  odstupné.  Maximální 
vypočítatelné maximum je tedy 14400 korun.

Je-li hráčovo odstupné vyšší, než strop odstupného, snižuje se hráčovo odstupné na úrověň 
stropu.  Stropy  závisí  na  divizi  nového  klubu  (podle  sezóny  ČLAF,  ve  které  již  hráč 
nemůže nastoupit). Základní strop činí 10000 korun.
Základní strop platí  pro přestupy do klubů hrajících v ČLAF v nejvyšší  (sub)divizi  (v 

případě roku 2012 tedy A1).
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Strop  pro  přestupy do  klubů nehrajících  v  ČLAF v  11s  (sub)divizích  vyjma  nejvyšší 
(sub)divize je 80% základního stropu.

Strop pro přestupy do klubů nehrajících v ČLAF v 11s (sub)divizích je 60% základního 
stropu.

Je-li  hráč  vázán  smlouvou  s  původním  klubem  obsahující  ustanovení  týkající  se  jeho 
přestupu, má tato smlouva přednost a platí odstupné určené smlouvou. Smlouvou určené 
odstupné  však může navýšit  výše  vypočtené  odstupné maximálně  na dvojnásobek a k 
případnému rozdílu se nepřihlíží.

Povinnost uhradit odstupné původnímu klubu zaniká v případě, že hráč zcela vynechá jednu 
sezónu ČAAF. Toto platí ve stejném rozsahu i v případě, že během vynechané sezóny 
hráč hraje v zahraničí.

Rada nedospěla ke shodě v otázce omezení samotných přestupů do klubu během jedné sezóny 
a o rozsah výjimky z odstupného týkající se zcela nových klubů. 

Přehledná tabulka určující odstupné konkrétních hráčů. Číslo v tabulce je procento celkového 
stropu, v konkrétním případě roku 2013 tedy například číslo .77 znamená 7700 korun.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 1 1 1 1 1 .96 .86 .77 .67 .58 .48 .48 1 1 1 1 .96 .88 .80 .72 .64 .56 .48 .40 .40 0.6 0.6 0.6 0.5 .48 .44 .40 .36 .32 .28 .24 .20 .20
.80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .77 .67 .58 .48 .48 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .72 .64 .56 .48 .40 .40 .60 .60 .56 .52 .48 .44 .40 .36 .32 .28 .24 .20 .20
.60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .58 .48 .48 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .56 .48 .40 .40 .60 .60 .56 .52 .48 .44 .40 .36 .32 .28 .24 .20 .20

1 1 1 1 .92 .84 .77 .69 .61 .54 .46 .38 .38 .96 .96 .90 .83 .77 .70 .64 .58 .51 .45 .38 .32 .32 .48 .48 .45 .42 .38 .35 .32 .29 .26 .22 .19 .16 .16
.80 .80 .80 .80 .80 .80 .77 .69 .61 .54 .46 .38 .38 .80 .80 .80 .80 .77 .70 .64 .58 .51 .45 .38 .32 .32 .48 .48 .45 .42 .38 .35 .32 .29 .26 .22 .19 .16 .16
.60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .54 .46 .38 .38 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .58 .51 .45 .38 .32 .32 .48 .48 .45 .42 .38 .35 .32 .29 .26 .22 .19 .16 .16

.86 .86 .81 .75 .69 .63 .58 .52 .46 .40 .35 .29 .29 .72 .72 .67 .62 .58 .53 .48 .43 .38 .34 .29 .24 .24 .36 .36 .34 .31 .29 .26 .24 .22 .19 .17 .14 .12 .12

.80 .80 .80 .75 .69 .63 .58 .52 .46 .40 .35 .29 .29 .72 .72 .67 .62 .58 .53 .48 .43 .38 .34 .29 .24 .24 .36 .36 .34 .31 .29 .26 .24 .22 .19 .17 .14 .12 .12

.60 .60 .60 .60 .60 .60 .58 .52 .46 .40 .35 .29 .29 .60 .60 .60 .60 .58 .53 .48 .43 .38 .34 .29 .24 .24 .36 .36 .34 .31 .29 .26 .24 .22 .19 .17 .14 .12 .12

.58 .58 .54 .50 .46 .42 .38 .35 .31 .27 .23 .19 .19 .48 .48 .45 .42 .38 .35 .32 .29 .26 .22 .19 .16 .16 .24 .24 .22 .21 .19 .18 .16 .14 .13 .11 .10 .08 .08

.58 .58 .54 .50 .46 .42 .38 .35 .31 .27 .23 .19 .19 .48 .48 .45 .42 .38 .35 .32 .29 .26 .22 .19 .16 .16 .24 .24 .22 .21 .19 .18 .16 .14 .13 .11 .10 .08 .08

.58 .58 .54 .50 .46 .42 .38 .35 .31 .27 .23 .19 .19 .48 .48 .45 .42 .38 .35 .32 .29 .26 .22 .19 .16 .16 .24 .24 .22 .21 .19 .18 .16 .14 .13 .11 .10 .08 .08

.29 .29 .27 .25 .23 .21 .19 .17 .15 .13 .12 .10 .10 .24 .24 .22 .21 .19 .18 .16 .14 .13 .11 .10 .08 .08 .12 .12 .11 .10 .10 .09 .08 .07 .06 .06 .05 .04 .04

.29 .29 .27 .25 .23 .21 .19 .17 .15 .13 .12 .10 .10 .24 .24 .22 .21 .19 .18 .16 .14 .13 .11 .10 .08 .08 .12 .12 .11 .10 .10 .09 .08 .07 .06 .06 .05 .04 .04

.29 .29 .27 .25 .23 .21 .19 .17 .15 .13 .12 .10 .10 .24 .24 .22 .21 .19 .18 .16 .14 .13 .11 .10 .08 .08 .12 .12 .11 .10 .10 .09 .08 .07 .06 .06 .05 .04 .04

Z tabulky nelze přímo vyčíst odstupné za hráče, který během sledovaného období odehrál sezóny jako v 11, tak v 7s, případně nebyl např. členem reprezentace po celé sledované období

Reprezentant, účastník pohárů, člen zahraničního klubu Ostatní hráči 11s Hráč 7s (ne reprezentant)
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Certifikace areálů
Celý materiál má dvě do určité míry oddělené části. První části je samotná certifikace areálů, 
což bude schválení areálu ze strany ČAAF a potvrzení, že v daném areálu lze sehrát zápasy. 
Zatím není uzavřena myšlenka, na které zápasy se toto nařízení bude vztahovat, zda-li pouze 
na soutěžní  nebo i  nesoutěžní.  Nebude-li  areál  vyhovovat  nařízeným parametrům,  nebude 
možné, aby na něm člen ČAAF sehrál jakýkoliv zápas, soutěžní, nesoutěžní (od turnajů po 
scrimmage).  Certifikace  soutěžních  zápasů  dle  termínové  listiny  bude  nutné  provést 
v předstihu,  vhodnost  areálu  pro  nesoutěžní  zápasy  nebo  soutěžní  zápasy  se  změněným 
místem konání  posoudí  na místě  rozhodčí.  Certifikace  areálů bude zaměřena  výhradně na 
bezpečnost a zdraví přímých účastníků zápasů.
Druhou částí  je stanovení  standardů,  které  jednotlivé zápasy musí  splnit.  V tomto případě 
půjde o nároky na zázemí pro účastníky zápasu,  o nároky na značení  hřiště,  o nároky na 
zázemí pro diváky a obecně o komplexní servis pořadatele zápasu. Nároky budou klesající 
podle úrovně zápasu, přičemž pro nejnižší úroveň zápasů budou stávající podmínky dokonce 
mírně nižší, než byl dosavadní standard daný Herním řádem.
Součástí definice standardů je i „kreditní“ systém, který bude kluby odměňovat zejména za 
kvalitní servis pro diváky. Zjednodušeně řečeno, splní-li klub kromě povinností i něco navíc, 
něco nepovinného, bude za to odměněn.
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