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ÚVOD 
Klubový licenční monitoring (dále také jen „KLM“), přijatý na základě stanov UEFA, článků 7 (4) a 50 (1) a Stanov 

FAČR článku 2, odst. 2. c a článku 2, odst. 4. 
 
 

ČÁST I. 
 
 
ČLÁNEK M1 – ROZSAH POUŽITÍ 
 

1. KLM je platný pro klubové soutěže, které se hrají pod záštitou Unie evropských fotbalových asociací (dále jen 
UEFA) a Fotbalové asociace České republiky (dále též „FAČR“). 
 

 
2. KLM upravuje práva, povinnosti a odpovědnosti všech stran zapojených do monitorovacího procesu (část III), 

k dosažení cílů finančního fair play, a definují zejména: 
a) Požadavky na monitorování, které musí splnit žadatel kvalifikovaný do klubových soutěží UEFA 

(kapitola 2); 
b) Požadavky na monitorování, které musí splnit žadatel kvalifikovaný do klubových soutěží 

organizovaných LFA (kapitola 2). 
 
 
ČLÁNEK M2 – DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 
Správní postup Postupy podle právních a správních předpisů, jejichž cílem je záchrana 

subjektu v úpadku, likvidaci, insolvenčním řízení, exekučním řízení 
a umožnění toho, aby mohl i nadále pokračovat ve své činnosti. Správu 
každodenních záležitostí úpadce může provádět pověřený správce v zájmu 
ochrany věřitelů. 

 

Zprostředkovatel Fyzická osoba nebo právnická osoba, která za úplatu či bezúplatně zastupuje 
hráče, přičemž vyjednává nebo opětovně vyjednává hráčskou smlouvu, nebo 
zprostředkovává smlouvu o přestupu mezi dvěma kluby. 

 

Dohodnuté postupy V případě povolání auditora k provádění dohodnutých postupů je cílem to, 
aby auditor provedl postupy auditní povahy, na nichž se dohodl s účetní 
jednotkou, případně s příslušnou třetí stranou, a aby podal zprávu o věcných 
zjištěních. Adresáti zprávy musejí ze zprávy podané auditorem vyvodit vlastní 
závěry. Zpráva je určena pouze těm subjektům, které se dohodly 
na postupech, jež se mají provádět, neboť jiné subjekty, neznalé důvodů 
provádění těchto postupů, mohou její výsledky interpretovat chybně. 

 

Partner Účetní jednotka, včetně neregistrovaného subjektu jako například partnerství, 
která není dceřiným podnikem, ani účastí ve společném podniku a nad níž má 
investor podstatný podíl. 

 

Přidružená liga Ligová fotbalová asociace (dále také jen „LFA“) přidružená k Fotbalové asociaci 
České republiky, která na základě podepsané Transformační smlouvy, přijala 
její stanovy a předpisy a písemná rozhodnutí jejích odpovědných 
a kompetentních orgánů. 

 

Informace o vyrovnanosti hospodaření (Break-even) Finanční informace, které musí být vypočteny 
a sesouhlaseny s finančními výkazy a souvisejícími účetními záznamy, 
za každé příslušné vykazované období, předkládané klubem za účelem 
posouzení toho, zda splňuje podmínku vyrovnanosti hospodaření. 

 

CL/FFP IT řešení IT systém vyvinutý UEFA za účelem shromažďování informací od žadatelů 
o licenci/držitelů licence a pro sdílení informací s poskytovatelem licence 
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týkající se jeho klubu, v rámci provádění implementace, posouzení 
a prosazení těchto pravidel. 

 

Licenční kritéria Podmínky rozdělené do pěti kategorií (sportovní, infrastrukturní, personální 
a administrativní, právní a finanční), které musí žadatel o licenci splnit, 
aby mu mohla být udělena licence. 

 

Standard kvality klubového licenčního systému Dokument stanovující minimální podmínky, 
které musí poskytovatel licence splnit, aby mohl provozovat klubový licenční 
systém. 

 

Požadavky monitoringu klubů  Podmínky, jež musí splnit držitel licence, 
který se kvalifikoval do klubových soutěží UEFA a FAČR, s výjimkou Ligy mistrů 
žen UEFA. 

 
 

Kontrolní podíl Pravomoc ovládat finanční a provozní strukturu účetní jednotky, za účelem 
získání užitku z její činnosti. Kontrolní podíl lze získat vlastnickým podílem, 
zněním stanov nebo dohodou.  

 

Náklady na registraci hráče  Úhrady třetím stranám za zaregistrování hráče, 
vyjma případných nákladů na vnitřní rozvoj či jiných nákladů. Náklady 
na registraci hráče zahrnují: 

 přestupovou částku a realizované podmíněné částky transferu, 
včetně náhrad nákladů za trénink a příspěvků solidarity, zaplacené 
a/nebo splatné jinému fotbalovému klubu a/nebo třetí straně 
k zajištění hráčské registrace;  

 agentské/zprostředkovatelské poplatky; a 

 další přímé náklady na nákup hráče (včetně zdanění přestupové 
částky a odměn zprostředkovatelů). 

 

Termín podání žádosti poskytovateli licence Den, do něhož musejí žadatelé o licenci předložit 
veškeré informace související s jejich žádostmi o licenci. 

 

Skutečnost zásadního ekonomického významu Skutečnost považovaná za zásadní pro finanční 
výkazy vykazující účetní jednotky/jednotek, která by vyžadovala odlišnou 
(nepříznivou) prezentaci výsledků hospodářské činnosti, finanční situace 
a čistých aktiv vykazující účetní jednotky/jednotek, pokud by k ní došlo během 
předchozího vykazovaného nebo mezitímního období. 

 

Budoucí finanční informace Informace o finančních výsledcích a finanční situaci klubu ve vykazovaných 
obdobích končících v letech následujících po zahájení klubových soutěží 
UEFA, FAČR (vykazované období T+1 a pozdější). 

 

Vláda Jakákoliv forma vlády, včetně vládních agentur, ministerstev a podobných 
orgánů, místní nebo národní. 

 

Skupina Mateřská společnost a všechny její dceřiné společnosti. Mateřskou 
společností se rozumí subjekt, který má jednu či více dceřiných společností. 
Dceřinou společností se rozumí subjekt (včetně subjektů nezapsaných 
do obchodního rejstříku, jakým je například sdružení) ovládaný jiným 
subjektem (označovaným jako mateřská společnost). 

 

Platba za osobnostní práva Závazky vůči zaměstnancům (ať už přímo nebo nepřímo) v důsledku 
smluvních ujednání s žadatelem o licenci/držitelem licence za právo využívat 
jejich image nebo pověst v souvislosti s fotbalovými a / nebo nefotbalovými 
aktivitami.  

 

Mezidobí Účetní období, které je kratší než plný finanční rok. Nemusí nutně jít 
o šestiměsíční období. 
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Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) Standardy a výklady přijaté Radou 
pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Tvoří je: 

• Mezinárodní standardy finančního výkaznictví; 

• Mezinárodní účetní standardy; a 
Výklady vydané Výborem pro interpretace mezinárodního finančního výkaznictví (IFRIC) nebo dřívějším Stálým 

interpretačním výborem (SIC). 
 

Společná kontrola Smluvně dohodnuté podílení se na ovládání hospodářské činnosti, 
která existuje pouze tehdy, když strategická finanční a provozní rozhodnutí 
vztahující se k aktivitě, vyžadují jednomyslný souhlas stran ovládajících 
kontrolní podíl (spoluvlastníci). 

 

Společný podnik Smluvní ujednání, pomocí něhož dvě nebo vice stran vykonávají 
hospodářskou činnost, která podléhá společné kontrole. 

 

Klíčové vedení Osoby, která mají pravomoc a odpovědnost za plánování, řízení a kontrolu 
účetní jednotky, přímo nebo nepřímo, ale bez omezení ze strany ředitelů 
(výkonných či jiných) této účetní jednotky. 

 

Licence GOLD Osvědčení udělené poskytovatelem licence potvrzující splnění všech 
minimálních kritérií ze strany žadatele o licenci v rámci vstupního řízení 
do klubových soutěží UEFA.  

 
Licence SILVER Osvědčení udělené poskytovatelem licence potvrzující splnění všech 

minimálních kritérií ze strany žadatele o licenci v rámci vstupního řízení 
do nejvyšší klubové soutěže LFA. 

 

Licence BRONZE Osvědčení udělené poskytovatelem licence potvrzující splnění všech 
minimálních kritérií ze strany žadatele o licenci v rámci vstupního řízení 
do druhé nejvyšší klubové soutěže LFA. 

 

Žadatel o licenci Právnická osoba (výhradně akciová společnost), která je plně a výlučně 
odpovědná za klub účastnící se vnitrostátních a mezinárodních klubových 
soutěží, jenž požádal o licenci. 

 

Držitel licence Žadatel o licenci, jemuž byla poskytovatelem licence udělena licence. 
 

Licenční sezóna UEFA Sezóna UEFA, k níž žadatel o licenci požádal o licenci, případně, k níž mu byla 
licence udělena. Začíná dnem následujícím po termínu předložení seznamu 
licenčních rozhodnutí, který Unii evropských fotbalových asociací předkládá 
poskytovatel licence, a končí týmž termínem platným pro následující rok. 

 

Licenční sezóna FAČR Sezóna FAČR, k níž žadatel o licenci požádal o licenci, případně, k níž mu byla 
licence udělena. Začíná dnem následujícím po termínu Losovacího aktivu 
klubů profesionálních soutěží, který uzavře stávající soutěžní ročník 
a rozlosuje nový, a končí týmž termínem platným pro následující rok. 

 

Poskytovatel licence Fotbalová asociace České Republiky, která provozuje klubový licenční systém, 
uděluje licence a provádí některé úkony týkající se procesu monitoringu 
klubů. 

 

Seznam licenčních rozhodnutí  Seznam předkládaný poskytovatelem licence 
Unii evropských fotbalových asociací, který obsahuje, mimo jiné, informace 
o žadatelích o licenci podstoupivších proces udělování licencí, přičemž jim 
licence byla orgány poskytovatele udělena, nebo jejich žádost o licenci byla 
zamítnuta, a to v podobě stanovené a sdělené ze strany UEFA. 

 

SAFE IT systém vyvinutý FAČR jako prostředek elektronické komunikace mezi FAČR 
a kluby, sloužící zejména pro účely doručování rozhodnutí, podávání odvolání 
a dalších podání uvedených v tomto klubovém licenčním řádu, a dále pro 
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účely shromažďování informací od žadatelů o licenci/držitelů licencí týkající 
se jejich klubů, v rámci provádění implementace, posouzení a prosazení 
pravidel klubových licencí FAČR.  

 

Zásadnost Neuvedení či nesprávné uvedení údajů či informací se považuje za zásadní, 
mohlo-li by jednotlivě nebo společně s jiným takovým neuvedením 
či nesprávným uvedením ovlivnit rozhodnutí uživatelů učiněných na základě 
informací poskytnutých klubem. Zásadnost závisí na míře a povaze vynechání 
nebo nesprávného uvedení, přičemž tuto míru a povahu je třeba posuzovat 
s přihlédnutím k okolnostem či kontextu daného případu. Rozhodujícím 
faktorem může být míra či povaha vynechaných nebo nesprávně uvedených 
údajů či informací, případně kombinace obou. 

 

Minimální kritéria Kritéria, která musí žadatel o licenci splnit k tomu, aby mu mohla být udělena 
licence. 

 

Vnitrostátní účetní postupy Účetní a vykazovací postupy a zásady poskytování informací, které účetní 
jednotky v konkrétní zemi musejí dodržovat. 

 

Monitoring dokumentace Finanční informace (včetně break-even, závazky po lhůtě splatnosti a klubové 
informace) a prohlášení vedení klubu, které jsou sděleny poskytovateli 
držitelem licence prostřednictvím CL/FFP IT řešením. 

 

Čistý dluh Souhrn následujících položek: 
o Čistý zůstatek půjček (tj. čistá výše kontokorentu, bankovních úvěrů, 

ostatních úvěrů, půjčky od vlastníků nebo spřízněných osob snížené 
o peníze a peněžní ekvivalenty. 

o Čistý zůstatek hráčských přestupů (tj. pohledávky z hráčských přestupů 
snížené o závazky z hráčských přestupů).  

o Závazky vůči sociálním / daňovým orgánům (dlouhodobé, tj. nad 1 rok). 
 

Zainteresované strany Veškeré subjekty zapojené do klubového licenčního systému UEFA, resp. 
FAČR nebo do monitorovacího procesu, včetně UEFA, poskytovatele licence, 
žadatele o licenci či nabyvatele licence a veškerých osob jednajících jejich 
jménem. 

 

Účastník Fyzická osoba nebo právnická osoba. 
 

Ochrana před věřiteli Postup podle právních a správních předpisů, jejichž cílem je ochrana účetní 
jednotky před věřiteli, zabránění insolvenčnímu řízení a umožnit pokračování 
v její činnosti. Tento postup zahrnuje administrativní postupy a insolvenční 
a jiná řízení (což může vyústit v dohodu s věřiteli, bankrot nebo likvidaci). 

 

Vykazující účetní jednotka Registrovaný člen anebo fotbalová organizace či skupina účetních jednotek, 
případně jiné spojení účetních jednotek zahrnutých ve vykazovacím okruhu, 
které musí poskytovateli licence sdělovat informace pro účely klubového 
licenčního systému a pro účely monitoringu klubů. 

 

Vykazované období Účetní období končící v zákonný den uzávěrky, a to bez ohledu na to, zda jde 
o rok či nikoli. 

 

Významná změna Skutečnost, která je považována za zásadní pro dokumentaci dříve dodanou 
poskytovateli licence a která by vyžadovala odlišnou prezentaci, pokud by k ní 
došlo před dodáním této dokumentace. 

 

Podstatný vliv Schopnost ovlivňovat, ale ne kontrolovat finanční a provozní politiku 
rozhodování. Podstatný vliv lze získat vlastnictvím akcií, na základě stanov 
nebo smlouvy. Aby se předešlo pochybnostem, podíly nebo součet podílů 
konečné ovládající osoby (s výjimkou UEFA, členské asociace UEFA 
a připojené ligy) se považuje za podstatný vliv, pokud poskytne částku 
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rovnající se hodnotě 30% a více z celkového podílu na příjmech nabyvatele 
licence ve vykazovaném období. 

 

Stadion Místo konání soutěžního utkání, včetně veškerých okolních nemovitostí 
a sportovně-technických zázemí (například hlavní hrací plocha, kanceláře, 
společenské prostory, tiskové centrum, akreditační centrum, tréninkové 
plochy …). 

 

Zákonný den uzávěrky Výroční rozhodný účetní den vykazující účetní jednotky. 
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ČÁST II. 
 
 
 
ČLÁNEK M3 – POVINNOSTI ORGÁNU UEFA, PRO FINANČNÍ KONTROLU KLUBŮ 
 

1. Orgán UEFA pro finanční kontrolu klubů (dále jen UEFA CFCB), který je rozdělen na Vyšetřovací komoru a Soudní 
komoru, vykonává povinnosti vymezené v těchto pravidlech a v Procesních předpisech upravujících činnost 
Orgánu UEFA pro finanční kontrolu klubů. 
  

2. Při výkonu těchto povinností je Orgán UEFA pro finanční kontrolu klubů, povinen zajistit rovné zacházení se všemi 
nabyvateli licence a garantovat zachování důvěrnosti všech poskytnutých informací. 
 
 
ČLÁNEK M4 – MONITOROVACÍ PROCES 
 

1. Monitorovací proces začíná okamžikem, kdy poskytovatel licence předloží vedení UEFA seznam licenčních 
rozhodnutí, a končí na konci licenční sezóny. 
 

2. Tvoří jej následující základní úkony: 
a) předání požadované monitorovací dokumentace poskytovateli licence a nabyvateli licence; 
b) navrácení požadované vyplněné monitorovací dokumentace nabyvatelem licence poskytovateli 

licence; 
c) posouzení a potvrzení úplnosti dokumentace každého držitele licence poskytovatelem licence; 
d) předložení ověřené dokumentace poskytovatelem licence vedení UEFA; 
e) posouzení dokumentace Orgánem UEFA pro finanční kontrolu klubů; 
f) v případě potřeby žádost vedení UEFA nebo Orgánu UEFA pro finanční kontrolu klubů o doplňující 

informace; 
g) rozhodnutí Orgánu UEFA pro finanční kontrolu klubů v souladu s příslušnými ustanoveními Procesních 

předpisů upravujících činnost Orgánu UEFA pro finanční kontrolu klubů. 
 

3. Lhůta pro předložení ověřené dokumentace vedení UEFA musí být poskytovatelům licence ze strany vedení UEFA 
včas oznámena. 
 
 
ČLÁNEK M5 – POVINNOSTI FAČR 
 

1. Poskytovatel licence je povinen: 
a) oznámit lhůty související s monitorovacím procesem držiteli licence; 
b) spolupracovat s Orgánem UEFA pro finanční kontrolu klubů, pokud jde o jeho žádosti a dotazy; 
c) posuzovat monitorovací dokumentaci v souladu s přílohou č. IX; 
d) vyhodnotit a potvrdit Orgánu UEFA pro finanční kontrolu klubů, že zvolená vykazující účetní jednotka 

je tatáž jako ta, která splnila klubová licenční kritéria, a že je vhodná k účelům monitoringu klubů; 
e) informovat Orgán UEFA pro finanční kontrolu klubů o veškerých informacích získaných od držitele 

licence v souvislosti s požadavky monitoringu klubů a o veškerých skutečnostech vzniklých po vydání 
licenčního rozhodnutí, které představují významnou změnu informací dříve předložených držitelem 
licence. 

 

2. Při výkonu těchto povinností je poskytovatel licence povinen zajistit rovné zacházení a garantovat zachování 
důvěrnosti všech poskytnutých informací. 
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ČLÁNEK M6 – POVINNOSTI NABYVATELE LICENCE 
 

1. Držitel licence je povinen: 
a) spolupracovat s poskytovatelem licence a Orgánem UEFA pro finanční kontrolu klubů, pokud jde o jejich 

žádosti a dotazy; 
b) poskytnout poskytovateli licence o Orgánu UEFA pro finanční kontrolu klubů veškeré nezbytné 

informace anebo relevantní dokumenty, které beze zbytku prokáží, že byly splněny požadavky 
monitoringu, a dále jakékoli další vyžádané dokumenty považované za relevantní pro rozhodování 
o monitoringu klubů, ve lhůtě stanovené poskytovatelem licence a/nebo administrativou UEFA 
(vykazující účetní jednotka nebo soubor účetních jednotek, k nimž musejí být poskytnuty informace, 
musejí být tytéž jako v případě klubového licenčního systému); 

c) Potvrdit, že všechny předložené dokumenty a informace jsou úplné a správné. 
d) bezodkladně písemně informovat poskytovatele licence o veškerých následných skutečnostech, které 

představují významnou změnu informací dříve předložených poskytovateli licence, včetně právní formy 
nebo právní struktury. 
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ČÁST III. 
 
 
 
ČLÁNEK M7 – ROZSAH PŮSOBNOSTI A VÝJIMKY 
 

1. Všichni držitelé licence, kteří se kvalifikovali do: 
a) klubové soutěže UEFA, musejí splnit požadavky monitoringu s výjimkou Ligy mistrů žen UEFA, 

tj. požadavek vyrovnanosti hospodaření (články M8 až M14) a ostatní požadavky monitoringu (články 
M15 až M18); 

b) klubových soutěží FAČR, musejí splnit ostatní požadavky monitoringu (články M15 až M18). 
 

2. Držitel licence, který prokázal, že jeho relevantní příjmy a relevantní výdaje (ve smyslu článku 58) nedosáhly 
v žádném ze dvou vykazovaných období končících během dvou let předcházejících začátku klubových soutěží 
UEFA výše 5 milionů eur je osvobozen od povinnosti break-even. Rozhodnutí o takové výjimce vydává Orgán 
UEFA pro finanční kontrolu klubů a je konečné. 
 

3. V případě, že jsou výroční finanční výkazy držitele licence zpracovány v jiné měně než v eurech, pak je k posouzení 
toho, zda je možné udělit výjimku z požadavku vyrovnanosti hospodaření, třeba příslušné hodnoty převést na 
eura, a to pomocí průměrného směnného kursu za vykazované období zveřejněného Evropskou centrální 
bankou. 
 

4. V případě, že je vykazované období výročních finančních výkazů delší nebo kratší než 12 měsíců, bude hranice 
5 milionů eur (relevantních příjmů / relevantních výdajů) zvýšena nebo snížena v závislosti na délce 
vykazovaného období. Takto upravená hranice pak bude náležitým způsobem porovnána s relevantními příjmy 
a relevantními výdaji držitele licence. 
 

5. Za určitých okolností, jak je dále uvedeno v příloze XII, držitel licence může požádat o uzavření dobrovolné 
dohody s UEFA CFCB pro splnění požadavku break-even. 
 
 

POŽADAVEK VYROVNANOSTI HOSPODAŘENÍ (BREAK EVEN) 
 
 
ČLÁNEK M8 – POJMY RELEVANTNÍ PŘÍMJY A RELEVANTNÍ VÝDAJE 
 

1. Relevantní příjmy a výdaje jsou dále specifikovány v příloze č. X. 
 

2. Relevantní příjmy a relevantní výdaje musejí být držitelem licence vypočítány v souladu s auditovanou roční 
účetní uzávěrkou a /nebo souvisejícími účetními záznamy, a případně s plánovaným break-even,  pokud 
to pro něj z tohoto KLM vyplývá.  
 

3. Relevantní příjmy a výdaje spřízněných subjektů musejí být upraveny tak, aby odrážely reálnou hodnotu takových 
transakcí, nebo hráčských transferů mezi kluby, kterou jsou spřízněnými subjekty, dle hodnot uvedených 
v příloze X, písm. F, odst. 7. 
 
 
ČLÁNEK M9 – POJEM MONITOROVACÍ OBDOBÍ 
 

1. Monitorovací období je se vztahuje na tři po sobě jdoucí vykazovací období, během něhož je držitel licence 
posuzován za účelem určení toho, zda splňuje požadavek vyrovnanosti hospodaření.  
 

2. Aktuální monitorovací období zahrnuje: 
a) vykazovaného období, které končí v kalendářním roce zahájení klubových soutěží UEFA (dále jen 

„vykazované období T“); a 
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b) vykazovaného období, které končí v kalendářním roce předcházejícím zahájení klubových soutěží UEFA 
(dále jen „vykazované období T−1“); a 

c) předcházejícího vykazovaného období (dále jen „vykazované období T−2“). 
 
Monitorovací období posuzované v licenční sezóně 2018/2019 zahrnuje vykazovaná období končící v roce 
2018 (vykazované období T), v roce 2017 (vykazované období T−1) a v roce 2016 (vykazované období T−2). 
 

3. Mimo toho, v případě držitelů licence, kteří porušují ukazatele uvedené v čl. 62, odst. 3, písm. v) a/nebo vi), 
plánované monitorovací období zahrnuje: 

a) 12ti měsíční období, které začíná bezprostředně po zákonném dni účetní uzávěrky vykazovaného období 
T (dále jen „vykazované období T + 1“); 

b) Vykazované období, které končí v kalendářním roce zahájení klubových soutěží UEFA (dále jen 
„vykazované období T“); 

c) Vykazované období, které končí v kalendářním roce předcházejícím zahájení klubových soutěží UFEA 
(dále jen „vykazované období T – 1“). 

 
Plánované monitorovací období posuzované v licenční sezóně 2018/2019 zahrnuje vykazovaná období 
končící v roce 2019 (vykazované období T + 1), v roce 2018 (vykazované období T) a v roce 2017 (vykazované 
období T−1). 

 
 
ČLÁNEK M10 – POJEM SOUHRNNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 

1. Rozdíl mezi relevantními příjmy a relevantními výdaji určuje výsledek hospodaření, který musí být v souladu 
s přílohou č. X vypočítán ke každému vykazovanému období. 
 

2. V případě, že relevantní výdaje držitele licence jsou nižší než jeho relevantní příjmy za dané vykazované období, 
hovoříme o tom, že má kladný výsledek hospodaření. Jsou-li relevantní výdaje vyšší než jeho relevantní příjmy 
za dané vykazované období, pak má záporný výsledek hospodaření. 
 

3. V případě, že jsou finanční výkazy držitele licence zpracovány v jiné měně než v eurech, pak je třeba výsledek 
hospodaření převést na eura, a to pomocí průměrného směnného kursu za vykazované období. 
 

4. Souhrnným výsledkem hospodaření se rozumí součet výsledků hospodaření z každého vykazovaného období 
zahrnutého do monitorovacího období. 
 

5. Je-li souhrnný výsledek hospodaření kladný (vyšší nebo roven nule), hovoříme o tom, že držitel licence má kladný 
souhrnný výsledek hospodaření za monitorovací období. V případě, že je souhrnný výsledek hospodaření záporný 
(nižší než nula), pak má držitel licence záporný souhrnný výsledek za monitorovací období. 
 

6. V případě záporného souhrnného výsledku hospodaření za monitorovací období může držitel licence prokázat, 
že záporný souhrnný výsledek je snížen kladným výsledkem ze dvou vykazovaných období předcházejících 
monitorovacímu období (tj. z vykazovaných období T−3 a T−4 v případě aktuálního monitorovacího období 
a z vykazovaných období T-2 a T-3 v případě plánovaného monitorovacího období).,  
 
 
ČLÁNEK M11 – POJEM PŘIJETELNÁ ODCHYLKA 
 

1. Přijatelnou odchylkou se rozumí maximální záporný souhrnný výsledek hospodaření, který může držitel licence 
mít, aby se u něj stále mělo za to, že splňuje požadavek vyrovnanosti hospodaření ve smyslu článku 64. 
  

2. Výše přijatelné odchylky je EUR 5 milionů. Tuto hranici však lze překročit do EUR 30 milionů, a to pouze tehdy, 
je-li takové překročení zcela pokryto příspěvky vlastníků subjektu anebo spřízněných subjektů. Výše může být 
snížena Výkonným výborem UEFA, v patřičnou dobu. 
  

3. Držitelé licencí hodnocení v aktuálním monitorovacím období, příspěvky od vlastníků subjektu a/nebo 
spřízněných subjektů (ve smyslu části E přílohy č. X) se při určování přijatelné odchylky zohledňují v případě, že se 
objevily a byly uznány: 
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a) v auditovaných finančních výkazech za období T, T−1 nebo T−2; a/nebo 
b) v účetních záznamech až do uplynutí lhůty pro předložení informací break-even pro vykazovaného 

období T. 
 

4. V případě, že příspěvky jsou provedeny do termínu pro odeslání break-even informací za monitorovací období T 
a jsou vykázány v monitorovacím období T+1 klubu a byly zohledněny pro účely stanovení přijatelné odchylky 
aktuálního monitorovacího období, pak u pozdějšího monitorovacího období budou příspěvky považovány 
za vykazované ve vykazovaném období T. 
 

5. Držitelé licencí hodnocení v plánovaném monitorovacím období, příspěvky od vlastníků subjektu a/nebo 
spřízněných subjektů (ve smyslu části E, přílohy X) se při určování přijatelné odchylky zohledňují v případě, 
že se objevily a byly uznány: 

a) V auditovaných finančních výkazech za jedno vykazované období T nebo T-1; a/nebo 
b) V účetních výkazech za vykazované období T až do konce licenční sezóny. 

 

6. Je na držiteli licence, aby prokázal podstatu transakce, která musí být zcela dokončena, a to ve všech ohledech 
a bezpodmínečně. Záměr nebo příslib ze strany vlastníků k vyplacení příspěvku není dostatečný k tomu, aby byl 
takový příspěvek zohledněn. 
 

7. Monitorovací období, které obsahuje období delší nebo kratší než 12 měsíců, bude mít přijatelnou odchylku 
upravenou dolu nebo nahoru v závislosti na délce monitorovacího období. 
 
 
ČLÁNEK M12 – INFORMACE O VYROVNANOSTI HOSPODAŘENÍ (BREAK-EVEN) 
  

1. Držitel licence je povinen ve lhůtě a v podobě sdělené vedením UEFA vypracovat a předložit: 
a) informace o vyrovnanosti hospodaření za vykazované období T−1; 
b) informace o vyrovnanosti hospodaření za vykazované období T−2, pokud již nebyly předloženy dříve; 
c) informace o vyrovnanosti hospodaření za vykazované období T, pokud nebyly splněny některé 

ukazatele uvedené níže v odstavci 3. 
 

2. Informace o vyrovnanosti hospodaření musejí: 
a) být vypracovány k též vykazující účetní jednotce jako v případě klubového licenčního systému dle článku 

46/B; 
b) být schváleny vedením a toto schválení musí být doloženo formou stručného prohlášení podepsaného 

jménem výkonného orgánu držitele licence. 
 

3. V případě, že držitel licence prokáže některou z podmínek popsaných ukazateli č. 1 až č. 6, má se za to, 
že ukazatel nesplňuje: 
 

i) Ukazatel č. 1: Going concern (Nepřetržité trvání účetní jednotky v budoucnosti) 
Auditorská zpráva o výročních finančních výkazech (tj. k vykazovanému období T−1) a/nebo mezitímních 
finančních výkazech předložených v souladu s články 47 a 48 obsahuje, ve vztahu k nepřetržitému trvání 
účetní jednotky v budoucnosti, buď klíčovou skutečnost auditu nebo kvalifikované stanovisko / 
kvalifikovaný závěr. 

 

ii) Ukazatel č. 2: Záporný vlastní kapitál 
Výroční finanční výkazy (tj. k vykazovanému období T−1) předložené v souladu s článkem 47 uvádějí 
pozici čistých závazků, která se ve srovnání s hodnotou obsaženou ve výročních finančních výkazech za 
předcházející rok (tj. k vykazovanému období T–2) zhoršila, případně mezitímní finanční výkazy 
předložené v souladu s článkem 48 uvádějí pozici čistých závazků, která se zhoršila ve srovnání 
s hodnotou k předcházejícímu zákonnému dni účetní závěrky (tj. k vykazovanému období T−1). 

 

iii) Ukazatel č. 3: Výsledek hospodaření 
Držitel licence hlásí záporný výsledek hospodaření ve smyslu článku 60 za vykazované období T−1, T−2 
nebo za obě tato období. 
 

iv) Ukazatel č. 4: Udržitelný dluh za vykazované období T – 1 
Na konci vykazovaného období T-1 je aktuální dluh vyšší než EUR 30 miliónů a je více než 7x vyšší než 
průměr příjmů za vykazované období T-1 a T-2. 
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V této souvislosti se aktuální dluh a příjmy vypočítají následovně: 

• Aktuální dluh se vypočítá jako čistý dluh snížený o částku dluhu, která se přímo váže k výstavbě 
nebo rekonstrukci stadionu a/nebo tréninkového zázemí od vzniku tohoto dluhu až do 25 let 
od data, kdy je aktivum připravenou k použití.  

• Aktuální výnos za vykazované období se vypočítá, jakou součet celkových výnosů (vypočten 
dle break-even) a čistého výsledky z hráčských transferů snížený o celkové provozní náklady 
(vypočteny dle break-even). 

 

v) Ukazatel č. 5: Udržitelný dluh za období T 
Na konci vykazovaného období T, je aktuální dluh (definovaný dle ukazatele 4) je větší než EUR 30 
miliónů a 7krát vyšší než průměr aktuálního výnosu (definovaném dle ukazatele 4) T, T-1 a T-2. 

 

vi) Ukazatel č. 6: Bilance hráčských transferů 
Držitel licence zaznamená schodek hráčského transferu, u hráče, který skončil během licenční sezóny, 
vyšší než EUR 100 miliónů.  
 
V tom případě se Bilance hráčského transferu za registrační období vypočítává jako čistý rozdíl z: 

• Celkové náklady na registraci/nákup hráče v souvislosti se všemi novými a existujícími registracemi 
hráče, přičemž všechny tyto náklady byly uhrazeny a/nebo jsou závazky, a 

• Celkové výnosy z převodu/prodeje hráče, přičemž všechny tyto výnosy byly obdrženy a/nebo jsou 
pohledávkami (po odečtení přímých nákladů na vypořádání).   

 
Pokud souhrn Celkových nákladů přesáhne Celkové výnosy dosažené za registrační období, pak má klub 
schodek hráčského transferu. 

 

U ukazatelů č. 4 a č.5 uvedených výše, je poměr indikátoru nastaven na 7 pro monitorovací období 
posuzovaných licenčních období 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021. Indikátor bude snížen v následujících 
licenčních obdobích, jak bylo rozhodnuto Výkonným výborem UEFA. 

 

4. Orgán UEFA pro finanční kontrolu klubů si kromě toho vyhrazuje právo kdykoli požádat držitele licence, 
aby vyhotovil a předložil informace o vyrovnanosti hospodaření pro vykazované období T a doplňující informace, 
zejména pak v případě, že z výročních finančních výkazů vyplývá, že: 

a) náklady na zaměstnanecké výhody převyšují 70 % celkových výnosů; nebo 
b) čistý dluh převyšuje 100 % celkových výnosů. 

 
 
ČLÁNEK M13 – PŘEDPOKLAD VYROVNANOSTI HOSPODAŘENÍ 
 

1. Pokud držitel licence poruší jakýkoliv ukazatel uvedený v článku 62(3), musí připravit a předložit předpokládané 
informace o vyrovnanosti hospodaření ve lhůtě a formě stanovené administrativou UEFA. 
  

2. Předpokládané informace o vyrovnanosti hospodaření musí pokrývat 12měsíční období začínající bezprostředně 
po zákonném dni účetní závěrky vykazovaného období T (dále jen „vykazované období T+1“). 
 

3. Předpokládané informace o vyrovnanosti hospodaření musí tvořit: 
a) rozpočtovaný výkaz zisku a ztráty; 
b) předpokládaný výsledek vyrovnanosti hospodaření na základě rozpočtovaného výkazy zisků a ztrát 

a včetně úprav pro výpočet příslušných příjmů a výdajů; 
c) příspěvky od vlastníků a/nebo spřízněných stran; 
d) rozpočtovaný přehled o peněžních tocích; 
e) rozpočtovanou rozvahu; 
f) vysvětlující poznámky, včetně racionálních předpokladů, rizik a srovnání s vykazovaným obdobím T. 

 

4. Předpokládané informace o vyrovnanosti hospodaření musí být připraveny na jednotném základě s auditovanou 
účetní závěrkou a dodržovat stejná účetní pravidla jako jsou použita pro přípravu řádné účetní závěrky, 
s výjimkou účetních změn provedených po datu poslední výroční účetní uzávěrky, které budou zohledněny 
v příští výroční účetní uzávěrce – ve které musejí být zveřejněny věcné změny. 
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ČLÁNEK M14 – SPLNĚNÍ POŽADAVKU VYROVNANOSTI HOSPODAŘENÍ 
 

1. Požadavek vyrovnanosti hospodaření je splněný, pokud má držitel licence v aktuálním monitorovacím období 
a případně v plánovaném monitorovacím období: 

a) Celkový souhrnný výsledek vyrovnanosti hospodaření vyrovnaný nebo kladný; 
b) Celkový souhrnný výsledek vyrovnanosti hospodaření v přijatelné odchylce. 

 

2. Požadavek vyrovnanosti hospodaření není splněný, pokud má držitel licence celkový schodek v aktuálním 
monitorovacím období, případně v plánovaném monitorovacím období, překračující přijatelnou odchylku. 
 
 

OSTATNÍ POŽADAVKY MONITORINGU 
 
 
ČLÁNEK M15 – ŽÁDNÉ ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI VŮČI FOTBALOVÝM KLUBŮM - ROZŠÍŘENÉ 
 

1. Držitel licence musí prokázat, že k 30. červnu a 30. září roku zahájení klubových soutěží UEFA, resp. FAČR, nemá 
žádné opožděné závazky (ve smyslu přílohy č. VIII) vůči jiným fotbalovým klubům v důsledku přestupů 
uskutečněných před tímto 30. červnem respektive 30. září. 
 

2. Každý držitel licence musí prokázat, že nemá žádné závazky po splatnosti k 30. červnu. Pokud má držitel licence 
závazky po splatnosti k 30. červnu, ve kterém byly zahájeny soutěže UEFA, resp. FAČR nebo o to požádá UEFA 
CFCB, pak musí prokázat, že nemá závazky po splatnosti k 30. září. 
 

3. Závazky se rozumí částky, které mají být uhrazeny fotbalovým klubům v důsledku:  
a) uskutečněných přestupů, zahrnující částky, u nichž povinnost zaplatit vzniká splněním určité podmínky, 
b) náhrad nákladů za trénink a příspěvků solidarity ve smyslu Předpisů FIFA pro status a přestupy hráčů,  
c) kterékoliv společné a nesporné závazky rozhodnuté kompetentní autoritou spojené s ukončením 

hráčské smlouvy. 
 

4. Držitel licence je povinen ve lhůtě a v podobě sdělené vedením UEFA, resp. FAČR, vyhotovit a předložit informace 
o závazcích z přestupů, a to i v případě, že během příslušného období k žádným přestupům / hostováním nedošlo. 
  

5. Držitel licence musí oznámit:  
a) všechny nové přestupy (včetně hostování) v období 12 měsíců do 30. června / 30. září, a to bez ohledu 

na to, zda má být zaplaceno k 30. červnu (30. září); 
b) všechny přestupy, u kterých je dlužná částka k 30. červnu / 30. září, a to bez ohledu na to, zda byly 

uskutečněny v období 12 měsíců do 30. června / 30. září nebo předtím; 
c) všechny přestupy, u kterých je vedeno řízení před příslušnými orgány podle vnitrostátního práva nebo 

řízení před vnitrostátním nebo mezinárodním fotbalovým orgánem či příslušným rozhodčím 
tribunálem. k 30. červnu / 30. září. 

 

6. Informace o závazcích z přestupů musejí obsahovat alespoň následující (ke každému hráčskému přestupu, včetně 
hostování): 

a) hráče (jeho identifikaci v podobě jména a data narození); 
b) datum uzavření smlouvy o přestupu / hostování; 
c) název fotbalového klubu, u něhož byl hráč dříve zaregistrován; 
d) uhrazenou anebo splatnou přestupovou částku (včetně náhrad nákladů za trénink a příspěvků 

solidarity), a to i v případě, že věřitel o úhradu ještě nepožádal; 
e) jiné uhrazení anebo splatné přímé náklady na zaregistrování hráče; 
f) sjednanou částku a datum úhrady; 
g) splatný zůstatek k 30. červnu / 30. září, a to u každého přestupu zvlášť včetně splatnosti/í pro každou 

nezaplacenou částku; 
h) podmíněné závazky, které dosud nebyly v rozvaze k 30. červnu / 30. září zohledněny; a 
i) závazky, které jsou předmětem jakéhokoliv nároku / probíhajícího řízení k 30.červnu / 30.září. 
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7. Držitel licence musí zajistit, aby celkové závazky vyplývající z přehledu závazků z přestupů odpovídaly částce 
uvedené v rozvaze ohledně závazků souvisejících s hráčskými přestupy nebo v souvisejících účetních záznamech. 
 

8. Informace o závazcích z přestupů musejí být schváleny vedením a toto schválení musí být doloženo formou 

stručného prohlášení podepsaného jménem výkonného orgánu držitele licence. 
 
 
ČLÁNEK M16/A – ŽÁDNÉ ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI VŮČI ZAMĚSTNANCŮM - ROZŠÍŘENÉ 
 

1. Držitel licence musí prokázat, že k 30. červnu / 30. září roku zahájení klubových soutěží UEFA, resp. FAČR, nemá 
žádné opožděné závazky (ve smyslu přílohy č. VIII) vůči svým zaměstnancům (ve smyslu článku 50/A odst. 2 a 3). 
 

2. Každý držitel licence musí prokázat, že nemá žádné závazky po splatnosti k 30. červnu. Pokud držitel licence 
má závazky po splatnosti k 30. červnu roku zahájení klubových soutěží UEFA, resp. FAČR nebo pokud o to požádá 
UEFA CFCB, pak musí prokázat, že nemá žádné závazky po splatnosti k 30. září. 
 

3. Držitel licence je povinen ve lhůtě a v podobě sdělené vedením UEFA, resp. FAČR, vyhotovit prohlášení potvrzující 
existenci/neexistenci opožděných závazků vůči zaměstnancům. 
 

4. Držitel licence musí oznámit: 
a) všechny zaměstnance, u kterých je nesplacený závazek k 30. červnu / 30. září; a 
b) všechny zaměstnance, u kterých je vedeno řízení před příslušnými orgány podle vnitrostátního práva 

nebo řízení před vnitrostátním nebo mezinárodním fotbalovým orgánem či příslušným rozhodčím 
tribunálem. k 30. červnu / 30. září. 

 

5. Ke každému závazku po splatnosti vůči zaměstnancům musejí být uvedeny alespoň následující informace, 
a to s vysvětlujícím komentářem: 

a) jméno zaměstnance; 
b) funkce zaměstnance; 
c) datum zahájení pracovního poměru; 
d) datum případného zániku pracovního poměru (existuje-li); 
e) splatný zůstatek k 30. červnu / 30. září, a to u každého přestupu zvlášť včetně splatnosti/í pro každou 

nezaplacenou částku; 
f) závazky, které jsou předmětem jakéhokoliv nároku / probíhajícího řízení k 30.červnu / 30.září. 

 

6. Prohlášení musí být schváleno vedením a toto schválení musí být doloženo formou stručného prohlášení 
podepsaného jménem výkonného orgánu držitele licence. 
 
 
ČLÁNEK M16/B – ŽÁDNÉ ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI VŮČI DAŇOVÝM ORGÁNŮM A ORGÁNŮM SOCIÁLNÍHO 
ZABEZPEČENÍ – ROZŠÍŘENÉ 
  

1. Držitel licence musí prokázat, že k 30. červnu / 30. září roku zahájení klubových soutěží UEFA, resp. FAČR, nemá 
žádné opožděné závazky (ve smyslu přílohy č. VIII) vůči daňovým orgánům a orgánům sociálního zabezpečení 
v důsledku smluvních nebo zákonných závazků vůči svým zaměstnancům, ve smyslu článku 50/B. 
 

2. Každý držitel licence musí prokázat, že nemá žádné závazky po splatnosti k 30. červnu. Pokud držitel licence má 
závazky po splatnosti k 30. červnu roku zahájení klubových soutěží UEFA, resp. FAČR nebo pokud o to požádá 
UEFA CFCB, pak musí prokázat, že nemá žádné závazky po splatnosti k 30. září. 
 

3. Držitel licence je povinen ve lhůtě a v podobě sdělené vedením UEFA, resp. FAČR, vyhotovit prohlášení potvrzující 
existenci/neexistenci opožděných závazků vůči daňovým orgánům a orgánům sociálního zabezpečení. 
  

4. Ke každému opožděnému závazku vůči daňovým orgánům a orgánům sociálního zabezpečení musejí být uvedeny 
alespoň následující informace, a to společně s vysvětlujícím komentářem: 

a) jméno věřitele; 
b) splatný zůstatek k 30. červnu / 30. září, včetně data splatnosti každé neuhrazené částky; 
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c) závazky, které jsou předmětem jakéhokoliv nároku / probíhajícího řízení k 30.červnu / 30.září. 
  

5. Prohlášení musí být schváleno vedením a toto schválení musí být doloženo formou stručného prohlášení 
podepsaného jménem výkonného orgánu držitele licence. 
 
 
ČLÁNEK M17 – POVINNOST OZNAMOVAT NÁSLEDNÉ SKUTEČNOSTI 
  

1. Držitel licence je povinen bezodkladně písemně oznamovat poskytovateli licence veškeré významné změny, 
včetně následných skutečností zásadního hospodářského významu, a to minimálně do konce licenční sezóny. 
  

2. Informace zpracovávané vedením musejí zahrnovat popis povahy takové skutečnosti a odhad jejího finančního 
dopadu, případně sdělení (s náležitým odůvodněním), že takový odhad nelze provést. 
 
 
ČLÁNEK M18 – SPOLEČNÉ USTANOVENÍ KE VŠEM POŽADAVKŮM MONITORINGU 
  

1. V případě, že některý požadavek monitoringu, pro klubové soutěže UEFA, nebyl splněn, Orgán UEFA pro finanční 
kontrolu klubů přijme rozhodnutí, včetně možnosti uzavření dohody o narovnání s držitelem licence, 
se zohledněním dalších faktorů uvedených v příloze XI a bezodkladně učiní náležité opatření v souladu 
s postupem vymezeným v Procesních předpisech upravujících činnost Orgánů UEFA pro finanční kontrolu klubů. 
  

2. V případě, že některý požadavek monitoringu, pro klubové soutěže FAČR, nebyl splněn, Manažer přijme 
rozhodnutí, včetně možnosti uzavření dohody o narovnání s nabyvatelem licence, s obdobným zohledněním 
dalších faktorů uvedených v příloze XI a bezodkladně učiní náležité opatření v souladu s postupem vymezeným 
v Klubovém licenčním řádu FAČR. 
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ČÁST IV. 
 

 
ČLÁNEK M19 – JAZYKOVÉ VERZE A KORESPONDENČNÍ JAZYK 
 

1. V případě jakékoli nesrovnalosti ve výkladu anglické / české verze těchto pravidel má přednost verze anglická. 
 
 

ČLÁNEK M20 – PŘÍLOHY 
 

1. Všechny přílohy tohoto KLM tvoří jeho nedílnou součást. 
 
 

ČLÁNEK M21 – KONTROLY PLNĚNÍ POVINNOSTÍ 
 

1. UEFA anebo jí určené orgány / agentury si vyhrazují právo kdykoli provést kontrolu plnění povinností ze strany 
poskytovatele licence a v jeho přítomnosti i ze strany žadatele o licenci / nabyvatele licence. 
  

2. Cílem kontrol plnění povinností je zajistit, aby poskytovatel licence i žadatel o licenci / držitel licence splnil své 
povinnosti stanovené v tomto KLM a aby byla licence řádně udělena v době konečného rozhodnutí poskytovatele 
licence. 
  

3. Pro účely kontrol plnění povinností platí, že v případě jakýchkoli nesrovnalostí ve výkladu vnitrostátních předpisů 
upravujících klubový licenční systém mezi verzí v oficiálním jazyce UEFA a verzí v úředním jazyce České republiky, 
bude mít přednost verze v oficiálním jazyce UEFA. 
 
 

ČLÁNEK M22 – SANKCE UEFA 
 

1. Orgán UEFA pro finanční kontrolu klubů si po celou dobu uvědomuje celkové cíle tohoto předpisu, zejména 
s cílem zabránit veškerým pokusům o obcházení těchto cílů. 
 

2. Veškerá porušení tohoto KLM budou sankcionována v souladu s Procesními předpisy upravujícími činnost Orgánu 
UEFA pro finanční kontrolu klubů. 
 
 

ČLÁNEK M23 – PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 
 

1. Vedení UEFA i FAČR přijímá rozhodnutí a směrnice obsahující podrobná ustanovení nutná k provedení tohoto 
KLM.  
 
 

ČLÁNEK M24 – PŘIJETÍ, ZRUŠENÍ A ÚČINNOST 
 

1. Tento Klubový licenční monitoring byl schválen Výkonným výborem FAČR na jeho jednání konaném 
dne 03.12.2019, a to po předchozím projednání s LFA. 
  

2. Tento Klubový licenční monitoring ruší Klubový licenční monitoring FAČR, Edice 2018. 
  

3. Tento Klubový licenční monitoring nabývá účinnosti dne 01.01.2020. 
 

4. Licenční řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti tohoto Klubového licenčního řádu, se dokončí podle 
Klubového licenčního řádu FAČR, Edice 2018.  
 

Za Výkonný výbor FAČR: 

 Martin MALÍK Jan PAULY 
 Předseda FAČR Generální sekretář FAČR 
 
 
V Praze dne 04.12.2019 
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PŘÍLOHY 
 
PŘÍLOHA č. 1 –  DALŠÍ FAKTORY, KTERÉ JE TŘEBA ZOHLEDNIT V SOUVISLOSTI S POŽADAVKY MONITORINGU 
 
 

Další faktory, které musí Orgán UEFA, resp. FAČR pro finanční kontrolu klubů v souladu s článkem 68 zohlednit, 
zahrnují následující: 

a) Velikost a tendence vyrovnanosti hospodaření 

Čím vyšší je záporný výsledek vyrovnanosti hospodaření v poměru k relevantním příjmům držitele licence 
za vykazované období nebo souhrnně za monitorovací období, tím méně příznivě na něj bude nahlíženo. 
Na zlepšující se tendenci v ročních výsledcích hospodaření bude nahlíženo příznivěji než na zhoršující 
se tendenci. 

b) Předpokládaný celkový výsledek vyrovnanosti hospodaření 

V rámci posouzení stávajícího sledovaného období může UEFA CFCB přezkoumat předpokládaný výsledek 
vyrovnanosti hospodaření pro účetní období T-1, T a T+1. Na předpokládaný výsledek vyrovnanosti 
hospodaření v přijatelné odchylce v účetním období T-1, T a T+1 bude nahlíženo příznivěji. 

Navíc, UEFA CFCB může také přezkoumat dlouhodobý obchodní plán držitele licence (včetně budoucí 
vyrovnanosti hospodaření až do účetního období T+4), aby lépe posoudil strategii klubu. 

V rámci svého posouzení může CFCB vzít v úvahu přesnost rozpočtování, tedy porovnat výsledek 
vyrovnanosti hospodaření žadatele o licenci s předpokladem předloženým v minulosti. 

c) Vliv změn na směnné kursy 

V případě, že došlo ke změně směnných kursů, a to v takové míře, že se tato změna negativně odrazila 
na výsledku hospodaření držitele licence vyjádřeném v eurech za vykazované období nebo souhrnně 
za monitorovací období ve srovnání s měnou používanou držitelem licence ve svých výročních finančních 
výkazech, pak bude zohledněna míra vlivu změn na směnné kursy. 

V případě, že výsledek vyrovnanosti hospodaření za monitorovací období v místní měně je pozitivní, 
pak by držitel licence v zásadě neměl být sankcionován. 

Pro vyloučení pochybností se tento polehčující faktor nezabývá dopady kurzových rozdílů měny (kursové 
zisky a/nebo ztráty jsou uznány v roční účetní uzávěrce), vyplývající z transakcí v cizích měnách, ale pouze 
na konverzi vyrovnanosti hospodaření z místní vykazované měny na EUR v CL/FFP IT řešení. 

d) Dluhová situace 

Držitel licence rovněž může být požádán o doplňující informace týkající se jeho dluhové situace. Tyto 
informace mohou zahrnovat aspekty jako zdroj závazků, schopnost hradit úroky a jistinu, dodržování 
dohody o splácení závazků a profil splatnosti závazků. 

Orgán UEFA pro finanční kontrolu klubů může v rámci své posuzovací činnosti hodnotit, mimo jiné, 
následující dluhové ukazatele za účelem posouzení kapitálové struktury klubu a jeho schopnost splácet své 
závazky: 

i) míra pákového efektu – míra zadluženosti v poměru k příjmům a souvisejícím aktivům; 

ii) ziskovost a pokrytí – úroveň příjmů v poměru k nákladům na splácení závazků; 

iii) přiměřenost peněžních toků – schopnost splácet úroky i jistinu. 

e) Vyšší moc 

Orgán UEFA CFCB může rovněž v rámci své posuzovací činnosti zohlednit mimořádné okolnosti nebo 
události, které klub nemohl ovlivnit a které se považují za případy vyšší moci. 

f) Zásadní a nepředvídatelné změny v ekonomickém prostředí 

V rámci svých úvah, UEFA CFCB může vzít do úvahy jakékoliv vyčíslitelné finanční dopady na klub 
z mimořádných národních ekonomických událostí, které jsou dočasné a považované za obecné kolísání 
ekonomického prostředí. Takové události jsou mimo kontrolu klubu a klub neměl naději na zmírnění 
významného negativního finančního dopadu. 
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g) Provoz ve strukturálně neefektivním trhu 

V rámci svých úvah, UEFA CFCB může vzít do úvahy, pokud držitel licence působí ve strukturálně 
neefektivním fotbalovém prostředí. Nefiktivní fotbalové prostředí (na území FAČR) je stanoveno 
administrativou UEFA na základě roční srovnávací analýzy celkových příjmů ze vstupného a vysílacích práva 
prvoligových klubů ve vztahu k počtu obyvatel. 

h) Omezení velikosti týmu 

Orgán UEFA pro finanční kontrolu klubů při posuzování požadavků monitoringu rovněž vezme v úvahu 
velikost týmu držitele licence, přičemž příznivěji může nahlížet na držitele licence, jejichž tým čítá nejvýše 
25 hráčů (vyjma hráčů mladších 21 let), a to mezi kterýmikoli dvěma každoročními registračními obdobími 
(stanovenými v Předpisech FIFA pro status a přestupy hráčů) před zahájením nebo během vnitrostátních 
soutěží, prostřednictvím nichž měli možnost se před licenční sezónou kvalifikovat do klubové soutěže UEFA. 
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PŘÍLOHA č. 2 – DOBROVOLNÁ DOHODA PRO POŽADAVEK VYROVNANOSTI HOSPODAŘENÍ 
 

A. Princip 
 

1. Klub se může obrátit na UEFA CFCB s požadavkem uzavření dobrovolné dohody s cílem vyhovět požadavkům 
vyrovnanosti hospodaření. 
 

2. Klub může požádat o uzavření dohody pokud: 

a) obdržel licenci pro účast v klubových soutěžích UEFA, ale nekvalifikoval se do klubových soutěží UEFA v sezoně, 
která předchází nabytí účinnosti uzavřené dobrovolné dohody; nebo 

b) se kvalifikoval do klubových soutěží UEFA a splňuje požadavek vyrovnanosti hospodaření v monitorovacím období, 
které předchází nabytí účinnosti uzavřené dobrovolné dohody; nebo 

c) došlo k významné změně ve vlastnické struktuře a/nebo vedení v průběhu 12 měsíců předcházejících lhůtě 
pro podání žádosti. 

 

3. Klub nesmí být jednou ze stran dobrovolné dohody (jak je definováno v této příloze), nebo předmětem 
disciplinárního opatření nebo dohody o narovnání (jak vyplývá z Procesních pravidel UEFA CFCB), v průběhu 
posledního účetního období. 
 

4. Dobrovolná dohoda může pokrývat několik účetních období. 
 

5. Dobrovolná dohoda obsahuje strukturovaný soubor povinností, které jsou individuálně přizpůsobeny situaci 
v klubu, vyrovnanost hospodaření (break-even) je definována jako roční a souhrnná za celé sledované období, 
na které se tato dohoda vztahuje, a všechny další povinnosti dohodnuté s UEFA CFCB. 
 

B. Postup 
 

1. Termín pro podání žádosti je 31. prosince předcházejícího licenčnímu období, ve kterém vstoupí v platnost 
dobrovolná dohoda. 
 

2. Při podání žádosti o dobrovolnou dohodu musí klub: 
a) předložit dlouhodobý podnikatelský plán, skládající se z účetní Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Výkazu peněžních 

toků, který musí být založen na rozumných a konzervativních předpokladech, ve formě sdělené administrativou 
UEFA, včetně vyrovnanosti hospodaření; 

b) prokázat svou schopnost pokračovat ve své činnosti nejméně do konce období, na které se vztahuje dobrovolná 
dohoda; 

c) předložit neodvolatelný závazek vlastníka(ů) a/nebo spřízněného subjektu(ů) učinit vklad ve výši rovnající 
se celkovému schodku vyrovnanosti hospodaření (break-even) ve všech obdobích na které se vztahuje uzavřená 
dobrovolná dohoda. Tento neodvolatelný závazek musí být doložen prostřednictvím právně závazné dohody mezi 
nabyvatelem licence a kapitálovým vlastníkem a/nebo spřízněným subjektem a pokud to stanoví UEFA CFCB, musí 
být také zajištěno prostřednictvím buď: 

i) platby na účelově vázaný účet; nebo 

ii) jiná forma zajištění, kterou UEFA CFCB považuje za uspokojivou (např. záruka od jiné společnosti v rámci 
právní struktury mimo vykazovací perimetr) 

d) prokázat svou schopnost plnit cíle a závazky dohodnuté s UEFA CFCB. 
 

3. UEFA CFCB vyšetřovací komora posoudí každou žádost a svobodně rozhodne, zda dobrovolnou dohodu uzavře 
nebo neuzavře. 
 

4. UEFA CFCB vyšetřovací komora dohlíží na správné a včasné plnění dobrovolné dohody. 
 

5. Kluby vázané na základě dobrovolné dohody: 
a) se zavazují, že poskytnou administrativě UEFA informace o včasném plnění povinností zahrnutých v uzavřené 

dohodě; 
b) mohou být podrobeny disciplinárnímu řízení UEFA CFCB vyšetřovací nebo soudní komory, jak je stanoveno 

v Procesních pravidlech UEFA CFCB, pokud se jim nepodaří plnit podmínky stanovené dobrovolnou dohodou. 
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