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1.1. Základní podmínky 

1.1.1. Přestupní řád se vztahuje na přestupy a hostování. Tento přestupní řád se týká kategorií seniorů, 

juniorů, žactva a mladšího žactva (nevztahuje se na kategorie nejmladšího žactva a nováčků).  

1.1.2. Sportovec, který chce v budoucnu startovat za jiný klub, musí písemně požádat P ČKS o povolení 

změny své příslušnosti ke klubu při dodržení níže uvedených zásad přestupního řádu. V případě, že je 

sportovec mladší 18 let, podávají žádost jeho zákonní zástupci.  

1.1.3. Účastníci ve věci přestupu jsou:  

a) sportovec, který žádá o přestup, respektive hostování  

b) klub, ve kterém je sportovec registrován (mateřský klub)  

c) klub, o jehož členství, resp. hostování sportovec žádá (nový klub)  

1.1.4. O přestup, či hostování je možno žádat v těchto řádných termínech:  

a) 1. – 6. května daného roku 

b) 1. – 6. září daného roku 

c) 25. – 30. listopadu daného roku, v případě skupin synchronizovaného bruslení. Tento termín 

se týká také žádostí o udělení věkové výjimky.  

1.1.5. Mimo řádné přestupní termíny mohou být přestup nebo hostování uskutečněny pouze v těchto 

případech:  

a) zánik mateřského klubu  

b) změna trvalého bydliště sportovce  

c) jestliže mateřský klub nemůže sportovci zajistit tréninkovou přípravu a účast na soutěžích 

v dané krasobruslařské disciplíně/kategorii, může mu být mimo řádný termín povoleno 

hostování v klubu, který je výše uvedené schopen zajistit  

d) v mimořádných případech na základě rozhodnutí P ČKS  

 

1.2. PŘESTUP 

Přestupem se rozumí trvalá změna příslušnosti sportovce ke klubu. 

              

1.2.1. Ohlášení a vyřízení přestupu 

1.2.1.1. Žádost o přestup musí být podána doporučeným dopisem a musí být řádně podepsaná sportovcem 

nebo jeho zákonným zástupcem, musí na ní být uvedena zpáteční adresa žadatele a musí k ní být 

doloženy přílohy uvedené v odstavci 1.2.1.2, 1.2.1.3., popřípadě 1.2.1.4.  

1.2.1.2. Nejpozději tři týdny před počátkem přestupního termínu požádá sportovec písemně mateřský klub a 

nový klub o vyjádření k přestupu.  

1.2.1.3. Mateřský i nový klub jsou povinny uvést své stručné vyjádření na žádosti a zaslat sportovci toto 

vyjádření nejpozději 3 dny před počátkem přestupního termínu. 

1.2.1.4. Sportovec v přestupním termínu zašle sekretariátu ČKS žádost o přestup s vyjádřením obou klubů a 

svůj registrační průkaz spolu s potvrzením o zaplacení poplatku za přestup dle Registračního řádu. 

Sekretariát ČKS předá žádost k posouzení STK, která žádost projedná a výsledek svého rozhodnutí 

předá P ČKS. Pro řádné posouzení má STK právo vyžádat si platné stanovy nového klubu 

1.2.1.5. P ČKS přestup schvaluje na základě doporučení STK.  
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1.2.1.6. V případě, že P ČKS přestup schválí, potvrdí sekretářka, která vede registraci, přestup do 

registračního průkazu a zašle sportovci. V případě žádosti podané mimo přestupní termín je k 
uvedeným náležitostem tohoto řádu potřebné doložit doklady potvrzující využití případů uvedených 

v článku 1.1.5. 

1.2.1.7. V případě, že mateřský klub nesplní svoji povinnost, uvedenou v článku 1.2.1.3 tohoto řádu, má se za 

to, že s přestupem souhlasí a sportovec tuto skutečnost v přestupním termínu oznámí sportovně 

technické komisi prostřednictvím sekretariátu ČKS.  

1.2.1.8. V případě, že mateřský klub nebo trenér v této souvislosti zadrží sportovci jeho registrační průkaz, 

může být na náklady tohoto klubu vystaven duplikát za poplatek dle registračního řádu.  

1.2.1.9. V případě nesouhlasu mateřského klubu nebo nedojde-li k dohodě mezi kluby, rozhodne o přestupu s 

konečnou platností P ČKS prostřednictvím dohadovací komise. 

 

1.2.2. Rozhodnutí o přestupu 

1.2.2.1. O přestupu rozhoduje P ČKS na návrh STK následujícím způsobem:  

a) přestup schválí, když jsou splněny všechny náležitosti přestupu a došlo k souhlasu obou 

klubů.  

b) přestup schválí i bez souhlasu mateřského klubu, když se jedná o opakovaný přestup 

po uplynutí jednoho roku od předchozího neschváleného přestupu.  

c) v mimořádných případech přestup schválí i bez souhlasu mateřského kubu 

 

1.2.2.2. Rozhodnutí o přestupu zapíše STK do žádosti o přestup sportovce. Jedno vyhotovení žádosti bude 

uloženo na sekretariátě ČKS a druhé (i s registračním průkazem) zašle sekretariát ČKS sportovci do 5 

dnů od rozhodnutí.  

1.2.2.3. Schválený přestup nemůže sportovec již odvolat a o nový přestup musí znovu žádat.  

 

1.2.3. Účinnost přestupu 

1.2.3.1. V případě řádně schváleného přestupu je přestup platný dnem ukončení příslušného přestupního 

termínu.  

1.2.3.2. V případě přestupu mimo přestupní termín je schválený přestup platný dnem rozhodnutí P ČKS.  

 

1.3. HOSTOVÁNÍ 

1.3.1. Hostováním se rozumí změna klubu sportovce, která je přesně časově omezená. Hostování se 

automaticky schvaluje na dobu 12 měsíců, pokud není v žádosti uvedeno jinak.  Hostování může trvat 

maximálně 48 měsíců. Hostování v jiném klubu za účelem startu v kategorii synchronizovaného 

bruslení, párového bruslení nebo tanců na ledě nebrání sportovci i nadále startovat v sólových 

kategoriích za mateřský klub.  

1.3.2. Při ohlášení hostování se postupuje jako u přestupu v době přestupních termínů. O prodloužení 

hostování se musí znovu žádat stejně jako o nové hostování.  

1.3.3. Hostování sportovce v jiném klubu schvaluje P ČKS na návrh STK v případě, kdy nový klub s tímto 

hostováním souhlasí nebo v případě nástupu sportovce na studia nebo změny přechodného bydliště 

nebo v případě startu sportovce v kategorii synchronizovaného bruslení, párového bruslení, tanců 
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na ledě. Sportovec, který již startuje v kategorii synchronizovaného bruslení, může hostovat pouze 

v jednom jiném klubu v kategorii synchronizovaného bruslení, a to v jiné věkové kategorii. 

1.3.4. Součástí žádosti o hostování musí být také potvrzení o zaplacení poplatku dle Registračního řádu. 

1.3.5. V době hostování klub, ve kterém sportovec hostuje, využívá náležitost vyplývající z postavení 

,,mateřského klubu“ (dotace ČKS na sportovní přípravu, granty) a mateřský klub využívá pro dotaci 

z ČKS body z Českého poháru a Poháru ČKS získané daným sportovcem, pokud nebylo při 

projednávání hostování dohodnuto jinak. V době hostování přihlašuje sportovce k soutěžím klub, 

ve kterém sportovec hostuje.  

1.3.6. Platnost povolení hostování končí dnem, který je v žádosti o hostování uvedený. Pokud není v žádosti 

o hostování uveden žádný termín, hostování se automaticky schvaluje na dobu 12 měsíců. V případě 

požadavku dalšího hostování v témž klubu se může hostování prodloužit jen novou žádostí.  

1.3.7. Hostující sportovec, případně klub, ve kterém sportovec hostuje, mohou jednostranně ukončit 

hostování před uplynutím povoleného termínu. V tomto případě má strana, která hostování ukončuje, 

povinnost oznámit ukončení hostování všem zúčastněným stranám.  

 

1.4. DOHADOVACÍ  KOMISE 

1.4.1. Dohadovací komise je tříčlenná. Tvoří ji dva členové STK ČKS a jeden člen P ČKS a svolává ji 

P ČKS.  

1.4.2. V případě nedodržení rozhodnutí P ČKS (vyjádřeného prostřednictvím dohadovací komise) o 

vyřízení přestupu ze strany obou zúčastněných klubů nebo ze strany samotného sportovce hrozí všem 

jmenovaným stranám postih.  

1.4.3. Náklady spojené s celým procesem dohadovacího řízení uhradí účastnici dohadovacího 

řízení (mateřský klub, nový klub). Náklady spojenými s prací dohadovací komise se rozumí náhrady 

cestovních výloh členů dohadovací komise vyplacené dle ekonomické směrnice ČKS č. 1 a výše 

odměn členů dohadovací komise, které byly vyplaceny dle ekonomické směrnice č. 3 za čas strávený 

přípravou materiálů na zasedání této komise a čas strávený na zasedání této komise. Poměr dělení 

těchto nákladů mezi účastníky řízení bude vždy součástí rozhodnutí dohadovací komise.   

1.5. VÝCHOVNÉ 

1.5.1. V případě souhlasu obou klubů o přestupu sportovce je cena výchovného věcí dohody mezi oběma 

kluby. Výchovné za sportovce mladšího 10 let není možné požadovat.  

1.5.2. V případě, že domovský klub bude nárokovat výchovné, musí tak učinit výslovně ve svém vyjádření 

k žádosti sportovce nejpozději do doby vymezené pro vyjádření k přestupu. O požadování 

výchovného je nutno informovat sportovce nebo jeho zákonného zástupce a statutární orgány 

zúčastněných klubů.  

1.5.3. Za přestup sportovce může mateřský klub požadovat od nového klubu výchovné v následujících 

maximálních výškách.  

a) 80.000,- Kč – v případě reprezentanta ČR ( skupina A,B )  

b) 50.000,- Kč – v případě kandidáta reprezentace ČR ( skupina C) 

c) 30.000,- Kč – v případě sportovců zařazených do PRTM a SCM 

d) 20.000,- Kč – v případě účastníků MČR sólových a párových kategorií 

e) 10.000,- Kč – v  případě účastníků MČR SSB 
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Podmínkou možnosti uplatnění výchovného v uvedených cenách je to, že sportovec byl v mateřském 

klubu registrován nejméně 3 roky. Při nesplnění této podmínky se cena výchovného snižuje za každý rok o 

25% z dané částky.  

1.5.4. Při přestupu do jiné disciplíny platí 10% z výše uvedených doporučených max. částek. 

1.5.5. V případě, že se kluby vzájemně nedohodnou na výši výchovného, rozhoduje o výchovném a 

jeho výši P ČKS prostřednictvím dohadovací komise. K jednání dohadovací komise musí 

mateřský klub doložit oprávněnost požadované částky. 

1.5.6. Po schválení přestupu sportovce předsednictvem ČKS je přijímací klub povinen zaplatit 

mateřskému klubu dohodnuté výchovné do 30 dnů od schválení přestupu, pokud nedošlo 

k jiné písemné dohodě.  

1.5.7. V případě nedodržení termínu 30 dnů nebo pokud nedošlo k jiné dohodě, bude sportovci 

dočasně zastavena soutěžní činnost.  

1.6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.6.1. Pro určení, zda byla zachována jakákoliv stanovená lhůta tímto řádem, je rozhodující datum 

poštovního razítka na odeslané zásilce. Lhůta je zachována, když je tímto datem poslední den 

stanovené lhůty.  

1.6.2. V případě, že poslední den stanovené lhůty připadá na sobotu, neděli nebo jiný svátek, 

považuje se za poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den.  

1.6.3. Proti rozhodnutí o přestupu se mohou účastníci odvolat k P ČKS doporučeným dopisem 

do15 dnů od obdržení rozhodnutí. P ČKS následně svolá dohadovací komisi, která s 

konečnou platností o přestupu rozhodne jedním z níže uvedených způsobů:  

a) odvolání vyhoví  

b) odvolání zamítne  

c) odvolání neprojednává, pokud nebyla dodržena lhůta pro odvolání nebo když s odvoláním 

nebyl odeslán doklad o zaplacení poplatku spojeného s odvoláním (200 Kč), který 

v případě potvrzení rozhodnutí STK ČKS propadá ve prospěch ČKS.  

1.6.4. Dohadovací komise své rozhodnutí oznámí všem zúčastněným stranám přestupového řízení 

do 30 dnů od jeho učinění. 

1.6.5. Rozhodnutí dohadovací komise je konečné a nelze se proti němu odvolat.  

1.6.6. P ČKS a STK budou respektovat smlouvy uzavřené mezi klubem a sportovcem nebo 

zákonným zástupcem.  

1.6.7. Pro kategorie nejmladšího žactva a nováčků platí povinnost ohlásit ČKS změnu klubu.  

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A., v.r.     Ing. Stanislav Žídek, v.r. 

předsedkyně ČKS       místopředseda ČKS 


