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P Ř E S T U P N Í    Ř A D  

 
Článek 1.         ÚVOD. 

Změny příslušnosti ke sportovnímu kolektivu ( oddíl, klub ) se řeší ve smyslu přestupního 
řádu. Je nezbytné přitom přihlížet k zájmům a potřebám jednak sportovních klubů, oddílů 
jakož i odůvodněným zájmům a potřebám sportovce a dbát na to, aby přestupy nenarušily 
regulérnost mistrovských i kvalifikačních soutěží. 
Přestupní řád má zamezit nekorektnímu startu sportovce za více oddílů, klubů souběžně v 
několika mistrovských, nebo postupových soutěžích v daném soutěžním období .Má také 
zamezit neodůvodněnému střídání příslušnosti k oddílu, klubu. 
Základní filozofie spočívá v tom, že závodník může přestoupit do jiného oddílu mimo jiného i 
bez souhlasu mateřského oddílu, avšak ten může žádat finanční náhradu za výchovu nebo 
materiální zabezpečení, ale pouze v případě, že závodník byl jeho členem minimálně 1 rok. 
 
Článek 2 ZÁKLADNÍ  USTANOVENI. 
1. Tento přestupní řád řeší otázku přestupů jednak kmenových příslušníků oddílu a též i hostujících 

členů oddílu do jiného oddílu. 
2. Přestupy rozlišujeme : a.         formou změny kmenové příslušnosti 

b.         formou hostování 
3. Forma změny kmenové příslušnosti znamená úplné zrušení všech vazeb k původnímu oddílu a 

získání vazby k jinému oddílu jako k mateřskému. 
4. Forma hostování znamená zachování určitých vazeb k původnímu oddílu a je časově ohraničená. 

Platí jen se souhlasem mateřského oddílu. 
5. Když přijme sportovec nebo mateřský oddíl v souvislosti s přestupem prostředky v jakékoli formě v 

rozporu s platnými zákony, bude přestup zamítnutý a sportovec včetně ostatních viníků budou 
disciplinárně potrestáni. Jednotlivé částky za přestup se stanovují zásadně dohodou mezi 
zainteresovanými stranami ( sportovec, mate řský oddíl a nový oddíl ).  

6. Při realizaci přestupu jsou zainteresované strany povinni dodržovat platné právní normy a tento 
přestupní řád. Přitom je jejich povinností obsah a podmínky dohody ohlásit příslušným svazovým 
orgánům. V opačném případě svazový orgán přestup nebere v úvahu a může vyvodit patřičné 
důsledky. Příslušné svazové orgány vykonávají přitom hlavně kontrolní funkci. 

 
Článek 3 PODMÍNKY PRO PŘESTUP 
1. Sportovec může žádat o přestup jen tehdy, když je v mateřském oddíle registrovaný nejméně 1 rok. 

Tato lhůta se nevyžaduje u přestupů ve smyslu tohoto článku, bodu č. 4. 
2. Sportovec může žádat o přestup i tehdy, když má pozastavenou závodní činnost. Doba pozastavení 

závodní činnosti se nezapočítává do ochranné lhůty pro příslušnost k oddílu . Toto platí i pro případ 
hostování. 

3. Přestupy se mohou realizovat pouze k 1.1. a k 1.7. běžného roku a pouze do jednoho oddílu, klubu. 
4. Sportovec, který změnil bydliště, nastoupil nebo ukončil studium , nastoupil či ukončil vojenskou 

základní službu může realizovat přestup i mimo uvedené terminy. Uvedená změna musí být 
věrohodně dokladovatelná. Využít přestup ve smyslu tohoto bodu je možné jen do některého oddílu, 
dostatečně vzdáleného od původního a dostatečně blízkého k novému působišti. 

 

1. Sportovec vyplní "oznámení o přestupu", vlastnoručně ho podepíše a zašle na adresu svazu. 
2. Mateřský i nový oddíl zašlou svoje stanoviska k p řestupu ve smyslu tohoto přestupního řádu. 
3. Platný přestup bude následně zaregistrován svazem. 
4. Sportovně technická komise bere v úvahu  při  kontrole průkazů na soutěži pouze oficiálně 

oznámené a registrované p řestupy. 
 
 
 
 
 

HLÁŠENÍ PŘESTUPU Článek 4 
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PODMÍNKY PRO HOSTOVANÍ  

1. Hostování umožňuje start sportovce za jiný oddíl, klub bez ztráty p říslušnosti k mateřskému 
oddílu. 

2. Platnost hostování je bezpodmíne čná. V době hostování může sportovec startovat jen za ten  
    klub, oddíl, ve kterém má hostování povoleno.  
3. Hostování je možno udělit jen se souhlasem mateřského oddílu . Tuto skutečnost vyznačí v 

platném průkazu karate v kolonce označující oddílovou příslušnost předseda oddílu, klubu. 
4. Mateřský oddíl, sportovec i oddíl, do kterého se hostování uskute čňuje, nahlásí realizaci 

hostování nahlášením " oznámení o hostování " svazu.  
5. Doba hostování může být:  

a) Časově neomezená, avšak minimálně 10 měsíců. 
V tomto případě je v záznamu o hostování uveden jen datum počátku hostování,  

b) Časově omezená, avšak minimálně 10 měsíců. 
V  tomto   případě  mateřský  oddíl současně  s udělením hostování uvede i 
ukončení hostování. 

6. Hostování se může uskutečnit vzhledem k běžnému kalendářnímu roku libovolně. 
7. Zrušení hostování na dobu časově neomezenou může mateřský oddíl kdykoli, ne však dříve 

než 10 měsíců po udělení. Zrušení hostování s dřívějším datumem než 10 měsíců vstupuje v 
platnost až po uplynutí uvedené doby po ud ělení. 

8. Hostování na časově uvedenou dobu není možno p ředčasně zrušit. 
9. Sportovně technická komise bere v úvahu p ři kontrole průkazů na soutěži pouze oficiálně 

oznámené a registrované hostování.  

Článek 6     ORIENTAČNÍ TABULKA PRO URČENÍ VÝCHOVNÉHO V RÁMCI  PŘESTUPU 

Počet let 
činnosti 

 

Základní 
výchovné 

 

Počet let 
činnosti 

 

Základní 
výchovné 

 
1 250,- 12 15900,- 
2 500.- 13 21 900,- 
3 1 000,- 14 27 900,- 
4 1 600,- 15 37 900,- 
5 2 200,- 16 47 900,- 
6 3 100,- 17 57 900,- 
7 4 000,- 18 67 900,- 
8 4 900,- 19 77 900,- 
9 5 900,- 20 87 900,- 
10 7 900,- 21 97 900,- 
11 11 900,- 22 107900,- 

 

Hodnotový koeficient:  1,0 ... úroveň regionálních soutěží 
 1,5 ... úroveň republikových soutěží   
 2,0 ... úroveň mezinárodních soutěží 

 

Článek 5 


