
1. Tuzemec chce hrát soutež ČAAF 
1.1. Nikdy fotbal nehrál 

Hráč by měl vědět, zdali již je registrovaná na webu caaf.cz (odkaz vpravo nahoře). Ve většině 
případů bude odpověď záporná, výjimkou mohou být případy, kdy jde o současného nebo bývalého 
rozhodčího nebo funkcionáře nebo má osoba vytvořený profil z jakéhokoliv jiného důvodu. 

1.1.1. Nemá existující profil na caaf.cz 
Je potřeba se zaregistrovat na webu caaf.cz (odkaz vpravo nahoře) a postupovat podle návodu, 
který přesně řekne, jaké kroky je potřeba udělat. Půjde o vytvoření profilu, vstoupení do 
některého z existujících klubů a zaplacení registračního poplatku (RPJ).  
RPJ: 200 Kč. 

1.1.2. Má existující profil na caaf.cz 
→ Kapitola 1.2. 

1.2. Fotbal už hrál, naposledy v soutěžích ČAAF 
Předně je třeba říct, že nehraje roli, jestli hráč poslední zápas odehrál letos, vloni nebo před 10 lety. 
Pokud hráč odehrál poslední zápas (ať to bylo v jakémkoliv roce) v jakékoliv soutěži ČAAF, tak spadá 
do této kategorie. Je třeba se podívat na web caaf.cz, do části vyhledávající členy a zjistit, zdali je 
hráč členem ČAAF a pokud ano, tak zdali je členem nějakého klubu. 

1.2.1. Nyní je členem ČAAF 
Podstatný je budoucí záměr hráče, tzn. v jakém klubu zamýšlí v následujícím období hrát. 

1.2.1.1. Chce hrát za klub, jehož je členem 
Z hlediska změn členství není potřeba dělat nic. 
Žádná platba. 

1.2.1.2. Chce přestoupit (hrát za jiný klub, než je nyní členem) 
Takový hráč má zcela jistě vyřízený profil na webu caaf.cz. Po přihlášení uvidí ve svém profilu 
možnost požádat o přestup a informace v profilu ho detailně navedou, co přesně je potřeba 
udělat. 
RPJ: 200 Kč. 

1.2.1.3. Vidí u sebe „mimoklubová registrace“ 
Takový hráč má zcela jistě vyřízený profil na webu caaf.cz. Nyní má mimoklubové členství, 
tzn. není členem žádného klubu. Po přihlášení uvidí ve svém profilu možnost požádat o 
vstup do klubu (což je z hlediska řádů ČAAF přestup) a informace v profilu ho detailně 
navedou, co přesně je potřeba udělat. 
RPJ: 200 Kč. 

1.2.2. Nyní není členem ČAAF 
I takový hráč by již měl mít vytvořený profil na webu caaf.cz. 

1.2.2.1. Má existující profil na caaf.cz 
Po přihlášení uvidí ve svém profilu možnost požádat o nové členství v ČAAF a v rámci tohoto 
procesu vstoupí do klubu. Informace v profilu ho detailně navedou, co přesně je třeba 
udělat. Jde o velmi podobný proces jako ten v kapitole 1.2.1.3. 
RPJ: 200 Kč. 

1.2.2.2. Nemá existující profil na caaf.cz 
→ Kapitola 1.1.1. 

1.3. Fotbal už hrál, naposledy v soutěži neřízené ČAAF 
Soutěží neřízenou ČAAF se rozumí jakákoliv fotbalová soutěž, tzn. provázaná série zápasů, které se 
počítají do tabulky, jde o vyřazovací soutěž apod. Nehraje roli, zdali jde o soutěž amatérskou nebo 
profesionální, národní nebo nadnárodní, řízenou organizací spadající pod IFAF nebo mimo IFAF. 

1.3.1. Nikdy dřív v soutěžích ČAAF nehrál 
Musí postupovat podle kapitoly 1.1.1. Navíc bude potřebovat transfer form, který vyplní podle 
pokynů a předá klubu, který jej pošle ČAAF. ČAAF zařídí zbytek. Organizace řídící soutěž, ve 
které nyní hráč hraje (která je tedy vedle ČAAF druhou stranou mezinárodního přestupu) může 
požadovat úhradu poplatku za odchozí přestup. ČAAF toto právo respektuje, jde-li o přestup 
mezi členy IFAF.  
RPJ: 1000 Kč (mezinárodní přestup) + 200 Kč (domácí registrace). 

1.3.2. Někdy dřív už v soutěžích ČAAF hrál 
Platí postup pro mezinárodní přestup dle kapitoly 1.3.1. Kromě toho je navíc potřeba 
postupovat podle příslušné části kapitoly 1.2. Dle kombinace okolností tedy mohou proběhnout 

https://www.caaf.cz/?path=hledani/


dva přestupy současně, jeden ze zahraničního klubu do nového klubu ČAAF, druhý pak 
proběhne z klubu ČAAF, ve kterém byl hráč členem před odchodem do ciziny. Pokud se z ciziny 
vrací do stejného klubu (1.2.1.1.), tak domácí přestup není nutný. 
RPJ: 1000 Kč (mezinárodní přestup) + dle kapitoly 1.2. (domácí registrace). 

2. Cizinec chce hrát soutěž ČAAF 
2.1. Nikdy fotbal nehrál 

→ Kapitola 1.1. 
Navíc je ale potřeba předložit transfer form, ve kterém hráč prohlásí, že je nováčkem, tzn. že nikdy 
nikde fotbal nehrál. 

2.2. Fotbal už hrál, naposledy v soutěžích ČAAF 
→ Kapitola 1.2. 

2.3. Fotbal už hrál, naposledy v soutěži neřízené ČAAF 
→ Kapitola 1.3. 

3. Přestup pryč 
Přestup pryč znamená, že hráč naposledy hrál jako člen klubu ČAAF soutěž ČAAF a nyní chce soutěž, 
kterou ČAAF neřídí. 

3.1. Tuzemec 
Přestup bude proveden pouze na základě požadavku organizace řídící danou soutěž, tzn. nějakou 
formu mezinárodního přestupu. Bez vyřízeného mezinárodního přestupu hráč cizí soutěž nesmí 
hrát, resp. může tím porušit normy ČAAF. 
Přestupem nezaniká členství v ČAAF ani členství v klubu. Za tento klub sice již hráč nemůže hráč, 
ale může v něm působit i nadále jako trenér. Aby hráč za klub již po přestupu nemohl hrát, je 
v systému ČAAF jeho profil částečně deaktivován. 
Pokud hráč chce své členství v ČAAF/klubu ukončit, může tak učinit standardní cestou. 
Platba: ČAAF vyžaduje uhrazení poplatku 40 € na svůj eurový účet. 

3.2. Cizinec 
→ Kapitola 3.1. 

4. Kluby ČAAF s mimořádným členstvím 
Popis variant, kde figuruje členský klub ČAAF s mimořádným členstvím, tzn. zahraniční členské kluby. 

4.1. Nikdy fotbal nehrál 
→ Kapitola 2.1. (resp. 1.1.) 

4.2. Fotbal už hrál, naposledy v soutěžích ČAAF 
→ Kapitola 1.2. 

4.3. Fotbal už hrál, naposledy v soutěži neřízené ČAAF 
→ Kapitola 2.3. (resp. 1.3.) 

5. Zvláštní případy 
5.1. Prague Black Panthers 

Obecně tedy kluby, které vedle soutěží ČAAF působí i v zahraniční soutěži. Mohlo by jít i o slovenské 
kluby, pokud by se konala slovenská liga. 
Neplatí žádný zvláštní statut, postupuje se v plné míře dle kapitol 1, 2 a 3. Hráči, kteří by střídavě 
hráli soutěž ČAAF a cizí soutěž, musí s každou změnou soutěže přestoupit. 
Zjevnou komplikací, resp. chaos zanášejícím prvkem je fakt, že českou i cizí soutěž hrají týmy se 
stejným názvem. Přestup v rámci ČAAF znamená změnu klubové příslušnosti a tedy oprávnění hrát 
soutěže ČAAF za příslušný klub. Mezinárodní přestup znamená změnu oprávnění hrát soutěž mimo 
ČAAF. Nejsnazší na pochopení je představení si rakouského týmu jako zcela oddělený klub, potom 
již obecné principy fungují víceméně bezproblémově. 

5.1.1. Hráč hrál za jiný členský klub ČAAF a nyní chce hrát za Prague Black Panthers českou soutěž 
→ Kapitola 1.2.1.2. 

5.1.2. Hráč hrál za jiný členský klub ČAAF a nyní chce hrát za Prague Black Panthers cizí soutěž 
Hráč může, ale nutně nemusí změnit členskou příslušnost v rámci ČAAF, tzn. přestoupit do 
Prague Black Panthers. 



5.1.2.1. Přestoupí 
Nejprve proběhne přestup dle kapitoly 1.2.1.2. Následně proběhne i přesun mezi týmy 
popsaný v kapitole 5.1.5., což bude oddělený a nezávislý krok. 

5.1.2.2. Nepřestoupí 
V rámci ČAAF hráč klub nezmění, ale protože bude hrát zahraniční soutěž, tak proběhne 
mezinárodní přestup popsaný v kapitole 3. V rámci ČAAF tedy hráč zůstane členem 
svého původního klubu, avšak již za něj nebude moci nastupovat k zápasům v soutěžích 
ČAAF. Je to tedy zcela shodný postup jako při jakémkoliv jiném mezinárodním přestupu. 

5.1.3. Hráč hrál za Prague Black Panthers českou soutěž a nyní chce hrát za jiný členský klub ČAAF  
→ Kapitola 1.2.1.2. 

5.1.4. Hráč hrál za Prague Black Panthers cizí soutěž a nyní chce hrát za jiný členský klub ČAAF  
→ Kapitola 1.3. 

5.1.5. Hráč se přesune mezi týmy Prague Black Panthers  
5.1.5.1. Z českého týmu do rakouského týmu  

→ Kapitola 3. 
5.1.5.2. Z rakouského týmu do českého týmu 

→ Kapitola 1.3. 
5.2. Prague Lions 

Zdánlivě jde o analogii s kapitolou 5.1., nicméně v tomto případě není nutné si dva oddělené kluby 
jen představovat, neboť pod názvem Prague Lions vystupují dva zcela odlišné subjekty, byť 
personálně propojené. 
Jeden z nich, spolek Prague Lions Sports, z.s. je členem ČAAF (vedeným pod klubovým označením 
Prague Lions). Druhý, patrně Prague Lions American Football Club s.r.o., nemá s ČAAF žádnou 
souvislost, jde o nečlenský subjekt. 
Samotné principy spojené s přestupy jsou víceméně stejné jako ty popsané v kapitole 5.1. Rozdílem 
je pouze to, že jeden pražský klub působí v soutěži, která by se měla řídit obecnými pravidly 
mezinárodních přestupů, zatím druhý hraje soutěž stojící mimo jakákoliv pravidla. Z hlediska 
interních pravidel ČAAF však mezi těmito soutěžemi příliš velký rozdíl není a postupy jsou prakticky 
stejné. 

6. Dokumenty 
Na další straně naleznete univerzální transfer form pro všechny popsané případy, kde je zahrnut 
mezinárodní přestup nebo registrace cizice. Pokyny jsou přímo na formuláři, postupujte podle něj. 

 
 
 

 
 



Full name of player
Celé jméno hráče

Date of birth
Datum narození

Nationality
Státní příslušnost

Passport or ID card (EU only) number
Číslo pasu nebo občanského průkazu (jen EU)

Email address
Emailová adresa

Competitive game football experience?
Hrál/a jste již v minulosti soutěžně americký fotbal?

Skip this section if you never played football before Tuto část vynechte, pokud jste nikdy fotbal soutěžně nehrál/a

Previous club
Předchozí klub

Country (federation) or league of previous club
Stát (národní svaz) nebo soutěž, kde působí předchozí klub

Year of last competitive game
Rok posledního odehraného soutěžního zápasu

New club
Nový klub

Date of signature
Datum podpisu

Name of legal guardian (only U18 players)
Jméno zákonného zástupce (pouze U18 hráči)

Signature of player or legal guardian
Podpis hráče nebo zákonného zástupce

Follow these steps

1) Fill this form on the computer

     Handwritten form won´t be accepted

2) Print the form

3) Sign the printed form

4) Give the printed and signed form to your new club

Postupujte takto

1) Vše vyplňte na počítači

     Rukou vypsaný formulář bude odmítnut

2) Formulář vytiskněte

3) Vytištený formulář podepište

4) Vytištený a podepsaný formulář předejte novému klubu

ČAAF (Czech association of american football) will forward this document to federation in the country of 

previous club or its league organisation, if (all conditions below have to be met)

- this federation is member of IFAF

- email contact of this federation is available at IFAF website

- player is 17+ years old

- player played last competitive game in 2023, 2022 or 2021

If federation of previous club consequently claims any debt or ban, player eligibility can be suspended until 

such a claim is cleared.

ČAAF (Česká asociace amerického fotbalu) předá tento dokument národnímu svazu v zemi působení posledního klubu nebo ligové soutěži klubu, 

pokud (splněny musí být všechny podmínky)

- Národní svaz je členem IFAF

- Na webových stránkách IFAF je emailový kontakt na tento svaz

- Jde o hráče staršího 17 let

- Hráč naposledy hrál v letech 2023, 2022 nebo 2021

Pokud národní svaz posledního klubu následně namítne dluh nebo zákaz činnosti, může ČAAF hráči dočasně pozastavit možnost hrát zápasy.

Transfer form and foreigner registration

Yes        No
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