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ČESKÝ SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ 

 

 

 

PŘESTUPNÍ ŘÁD 

 

 

 

Základní ustanovení 

 

 

čl. 1 Přestupní řád ČSTPS stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují trvalé a přechodné 

změny oddílové příslušnosti členů ČSTPS (dále je člen). 

 

čl. 2 Přestupní řád vychází ze stanov ČSTPS a nemůže být s nimi v rozporu. 

 

čl. 3 Účastníci řízení o přestupu a hostování jsou: 

- člen, který ohlásil změnu oddílové příslušnosti, 

- mateřský oddíl (oddíl, ve kterém je člen registrován), 

- nový oddíl (oddíl, u kterého člen chce být registrován, příp. chce u něho 

provozovat daný sport), 

- registrační komise složená z jejího předsedy a registračního pracovníka, přičemž v 

jednotlivých projednávaných případech je dalším členem předseda STK 

příslušného sportu, v němž se změna oddílové příslušnosti realizuje. 

 

čl. 4 Ohlásit přestup nebo hostování může člen, pokud jeho členství k jeho mateřskému 

oddílu trvalo nejméně 12 měsíců (registrační doba). 

 

čl. 5 Přestupem se rozumí trvalá změna oddílové příslušnosti člena spojená se změnou 

registrace u jiného oddílu (členovi je vystaven nová členská průkaz ČSTPS). 

Zvláštním druhem přestupu je přestup s návratem, kdy mateřský oddíl dá souhlas k 

přestupu člena do jiného oddílu ČSTPS s podmínkou, že může do 2 let (tj. buď za 1 

rok nebo za 2 roky) uplatnit svůj nárok na návrat člena zpět (viz. čl. 25). 

 

čl. 6 Hostováním se rozumí dočasná, časově omezená změna oddílové příslušnosti v 

jednom nebo více sportech.  

Hostování je možné jen za splnění těchto podmínek: 

 

6.1. daný sport není v mateřském oddíle člena provozován nebo pokud nový oddíl nabídne 

členovi a jeho mateřskému oddílu lepší podmínky pro sportovní růst člena nebo v 

zájmu posílení oddílového družstva pro mistrovské soutěže nebo mezinárodní starty, 

 

6.2. s hostováním souhlasí člen, jeho mateřský oddíl i oddíl nový, 

 

6.3. člen může v průběhu kalendářního roku hostovat celkově maximálně ve 3 druzích 

sportu, 

 

6.4. v jednom druhu sportu může člen hostovat v kalendářním roce bez přerušení jen 1x, 

přičemž není přípustné hostování v daném sportu souběžně ve 2 a více oddílech, 
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6.5. minimální doba hostování činí 3 měsíce, maximální doba činí 1 rok (hostování lze po 

uplynutí této doby obnovit), 

 

6.6. po uplynutí minimální doby pro hostování může člen se souhlasem svého mateřského 

oddílu své hostování předčasně ukončit (aniž je nutný souhlas oddílu, v němž dosud 

člen hostoval), pokud je důvodem pro toto ukončení potřeba člena nebo jeho 

mateřského oddílu, aby hostoval v jiném oddílu za prokazatelně lepších podmínek (o 

toto nové hostování musí být řádně požádáno v souladu s tímto přestupkovým řádem), 

 

6.7. hostující člen je po celou dobu hostování v daném druhu sportu považován za člena 

oddílu, v němž hostuje (člen v barvách tohoto oddílu startuje a je povinen se řídit 

závazky tohoto oddílu vůči jeho sponzorům). 

 

 

Přestupní termíny 

 

čl. 7 Přestup může ohlásit člen jen v řádném přestupním termínu, a to 1. - 15. 10. v daném 

kalendářním roce (výbor ČSTPS je oprávněn provádět změnu přestupního termínu a je 

povinen o této změně oddíly včas informovat). Schválené přestupy realizované v 

řádném přestupním termínu se z evidenčních důvodů a s ohledem na dotace oddílům 

ze strany ČSTPS vztahují k 1. 1. dalšího kalendářního roku. 

Hostování lze ohlásit kdykoliv bez povinnosti respektovat přestupní termín. 

 

čl. 8 Přestup, který je ohlášen v jiném než řádném přestupním termínu, není platný a 

nebude vůbec projednáván. 

 

čl. 9 Výjimkou jsou tzv. technické přestupy, které nejsou vázány na řádný přestupní termín, 

pokud jsou realizovány z těchto důvodů: 

 

a) ukončení registrace oddílu v ČSTPS, 

b) oddíl přestal vyvíjet činnost (tzn. rozpadl se) nebo počet jeho členů klesl pod 

minimální počet členů vyžadovaný Stanovami ČSTPS, 

c) změna bydliště, ve kterém se člen převážně a dlouhodobě zdržuje (vesměs trvalé 

bydliště, společná domácnost nebo dlouhodobá změna místa pracovního 

působení), 

d) důvody zvláštního zřetele, kde ve sporných případech rozhoduje přímo výbor 

ČSTPS. 

 

Přestupní termín v těchto případech nahrazuje nejbližší jednání výboru ČSTPS, příp. z 

jeho pověření termín nejbližšího jednání sportovně - technické komise (STK) daného 

sportu. 

 

čl. 10 Člen může hlásit přestup i v době, kdy má zastavenou činnost v důsledku 

disciplinárního trestu uloženého podle disciplinárního řádu ČSTPS. 

 

čl. 11 V přestupním termínu může člen ohlásit přestup jen do jednoho oddílu ČSTPS, jinak 

je přestup neplatný. Člen, který nedodrží ustanovení tohoto článku, bude disciplinárně 

potrestán. 
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Ohlášení změny oddílové příslušnosti (tj. přestupu i hostování) 

 

čl. 12 Přestup nebo hostování hlásí člen na tiskopisu "Ohlášení přestupu - hostování" - viz. 

příloha (dále jen tiskopis), který řádně vyplněný zašle doporučeně poštou: 

 

a) registrační komisi, která přestup schvaluje (tiskopis je možno předat i osobně se 

záznamem o předání), 

b) na adresu předsedy mateřského oddílu, pokud tento odmítl dát své stanovisko k 

přestupu přímo na tiskopis v rubrice k tomu určené (dle čl. 6.2. se to netýká 

hostování) 

 

Pozn.: Jestliže se v tomto a dalších článcích uvádí, že přestup a hostování hlásí (a 

všechny náležitosti s tím spojené) vyřizuje člen, neznamená to, že to musí 

vykonávat osobně. Zpravidla většinu agendy obstarává nový oddíl. Rozhodující je 

projev vůle doložený podpisem člena na tiskopise. 

 

čl. 13 Člen vyplní tiskopis v předepsané části čitelně perem, propiskou nebo psacím strojem 

(bez oprav a škrtání) a vlastnoručně jej opatří datem a svým čitelným podpisem. Na 

příslušném místě si dá člen od nového oddílu potvrdit souhlas se změnou oddílové 

příslušnosti. Nový oddíl vyplní tiskopis ve všech jemu předepsaných rubrikách. 

 

Pozn.: U členů mladších 15 let (v době ohlášení změny oddílové příslušnosti) potvrdí v 

levém dolním okraji tiskopisu alespoň jeden z rodičů nebo zákonný zástupce 

vlastnoručním podpisem souhlas s touto změnou. 

 

čl. 14 K tiskopisu musí být vždy přiložen: 

 

- členský průkaz člena, 

- podací lístek na důkaz zaslání tiskopisu mateřskému oddílu (jen v případě, že platí 

čl. 12 písm. b). 

- přihláška k registraci ve dvojím vyhotovení vč. 2 ks fotografie člena (o rozměrech 

3,5 x 4,5 cm) za účelem vystavení nového členského průkazu (jen v případě 

přestupu). 

Pozn.: Členský průkaz je dokladem člena. Má-li jej mateřský oddíl z jakéhokoliv 

důvodu v době ohlášení přestupu v držení, musí jej členovi na jeho požádání ihned 

vrátit, jinak se vystavuje disciplinárnímu řízení. Pokud mateřský oddíl členovi jeho 

členský průkaz nevydá, přiloží člen jako doklad podací lístek od doporučeného 

dopisu, jímž o vydání průkazu požádal. 

 

čl. 15 Ohlášenou změnu oddílové příslušnosti nemůže člen odvolat. 

 

 

Vyjádření k ohlášené změně oddílové příslušnosti 

 

čl. 16 V případě, že mateřský oddíl souhlas nevydá, musí nejdéle do 15 dnů od převzetí 

předat členovi hlásícímu přestup písemné stanovisko se zdůvodněním, a to osobně 

nebo doporučené poštou. 

 

čl. 17 Jestliže mateřský oddíl souhlasí se změnou oddílové příslušnosti člena a nehodlá 

uplatňovat v souvislosti s ní žádné pohledávky (viz. čl. 20), potvrdí svůj souhlas na 
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tiskopisu včetně vyplnění všech jemu předepsaných rubrik a výslovným uvedením 

doložky "souhlas - bez nároků na finanční vypořádání". Tím se mateřský oddíl vzdává 

pozdější možnosti uplatňovat jakékoliv pohledávky v souvislosti s touto změnou 

oddílové příslušnosti. Takto připravená změna oddílové příslušnosti se bez dalšího 

řízení bezodkladně schválí. 

 

čl. 18 Jestliže mateřský oddíl souhlasí se změnou oddílové příslušnosti člena, avšak hodlá 

uplatňovat v souvislosti s ní nároky na vypořádání finančních a jiných závazků člena 

vůči tomuto oddílu (viz. čl. 20), potvrdí svůj souhlas na tiskopisu včetně vyplnění 

všech jemu předepsaných rubrik s výslovným uvedením doložky "souhlas - s nároky 

na finanční příp. jiné vypořádání", doložené účetním soupisem pohledávek, které vůči 

členovi má. Nároky na uvedené vypořádání může mateřský oddíl uplatnit tak, že tento 

soupis zašle doporučeně poštou členovi, novému oddílu a registrační komisi ČSTPS 

prostřednictvím sekretariátu svazu, a to nejpozději do konce měsíce, ve kterém byla 

změna oddílové příslušnosti ohlášena. Pokud registrační komise v uvedeném termínu 

neobdrží uvedený soupis, předpokládá se souhlas se změnou oddílové příslušnosti bez 

jakýchkoliv nároků a je takto i posuzována. 

 

čl. 19 Změnu oddílové příslušnosti bez finančního vypořádání pohledávek, které člen vůči 

mateřskému oddílu prokazatelně má, nelze uskutečnit. 

 

čl. 20 Mateřský oddíl může od svého člena požadovat: 

 

a) zaplacení dlužných příspěvků, nejvýše však za posledních 12 měsíců, 

b) navrácení zapůjčené výstroje, popř. peněžitou náhradu za její poškození nebo 

nevrácení, 

c) vyrovnání jiných pohledávek, na které má právní nárok. 

 

čl. 21 Člen je povinen se s mateřským oddílem vyrovnat nejpozději do 15. dne měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla změna oddílové příslušnosti ohlášena. Má-li člen 

proti vyúčtování námitky, uplatní je nejpozději ve stejném termínu u mateřského 

oddílu. Kopii těchto námitek zašle registrační komisi prostřednictvím sekretariátu 

svazu. 

 

čl. 22 Mateřský oddíl je povinen nejpozději do 20. dne téhož měsíce oznámit registrační 

komisi, a to písemně a poštou doporučeně, zda člen své dluhy vyrovnal či nikoliv s 

uvedením event. dalších vlastních námitek. Pokud to mateřská oddíl v uvedeném 

termínu neoznámí, považují se pohledávky mateřského oddílu za vyrovnané. 

 

čl. 23 Prokáže-li mateřský oddíl, že jeho pohledávky vůči členovi jsou oprávněné a že je člen 

nevyrovnal, registrační komise změnu oddílové příslušnosti pozastaví a neschválí 

dříve, pokud se člen s mateřským oddílem nevyrovná. Pokud tak člen prokazatelně 

neučiní nejpozději do konce téhož měsíce, žádost člena o změnu oddílové příslušnosti 

se automaticky zamítá a vyřazuje se z dalšího projednávání. V ostatních případech 

registrační komise nejpozději do konce téhož měsíce odpovědně posoudí námitky 

člena i jeho mateřského oddílu a rozhodně posoudí námitky člena i jeho mateřského 

oddílu a rozhodne s konečnou platností I. instance. Svoje rozhodnutí neodkladně sdělí 

členovi, jeho mateřskému oddílu i oddílu novému. Proti tomuto rozhodnutí se lze do 7 

dnů od jeho doručení odvolat k výboru ČSTPS. Po celou dobu až do vypršení 
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příslušných lhůt je přestup pozastaven a člen po tuto dobu nemůže startovat za žádný 

oddíl. 

 

 

Rozhodnutí o změně oddílové příslušnosti 

 

čl. 24 Registrační komise zkoumá především, zda mateřský oddíl se změnou oddílové 

příslušnosti člena souhlasí, přičemž musí být dodržena předepsaná forma podání 

změny oddílové příslušnosti. 

 

čl. 25 Bez souhlasu mateřského oddílu může být změna povolena jedině tehdy, pokud člen 

hlásí přestup: 

 

a) do téhož oddílu opakovaně (podruhé), tj. pokud již před rokem hlásili přestup do 

tohoto oddílu a tento tehdy nebyl schválen pro nesouhlas mateřského oddílu, ale 

byl evidován jako ohlášený přestup s nesouhlasem mateřského oddílu, vyjádřeným 

v příslušné části tiskopisu ohlašujícího tento přestup, 

b) k návratu od oddílu, z něhož přestoupil po dohodě oddílů na základě tzn. přestupu 

s návratem. 

 

Pozn: 1. Dohoda o přestupu s návratem musí být výslovně uvedena na tiskopise 

a potvrzena oběma oddíly i členem. Dohoda je závazná nejen pro tyto 

oddíly, ale i pro člena, který od ní nemůže později odstoupit např. tím, 

že by odmítl podepsat přestupní lístek k návratu zpět. V této době může 

člen se souhlasem mateřského oddílu přestoupit do jiného oddílu. 

Pokud mateřský oddíl do 2 let neuplatní požadavek na návrat člena, 

oprávnění z dohody o přestupu s návratem zaniká. 

2.  I při opakovaném pokusu o změnu oddílové příslušnosti, která byla v 

minulosti zamítnuta a neuskutečnila se, platí čl. 12. 

 

čl. 26 Pokud nebyly zjištěny závady ve smyslu čl. 24 a čl. 25 registrační komise přestup 

schválí. 

 

čl. 27 Schválený přestup vyznačí registrační komise na zadní straně přihlášky k registraci a 

tu doporučeně poštou bezodkladně vrátí členovi společně s jeho nově vystaveným 

členským průkazem. Přestup nabývá účinnosti dnem schválení ze strany registrační 

komise (evidenčně pak k 1. 1. následujícího roku - viz. čl. 7). 

 

čl. 28 Schválené hostování vyznačí registrační komise do členského průkazu člena v rubrice 

"hostování" a potvrdí tuto změnu razítkem a podpisem. V případě, že tuto změnu 

nebude možno do této rubriky pro její zaplněnost předchozími záznamy přehledným 

způsobem zaznamenat, lze pro tyto účely použít rubriku "změny, přestupy" popř. 

rubriku "kontroly, záznamy". V opačném případě si musí člen zajistit vystavení 

nového členského průkazu. Po provedení záznamu o hostování člena v daném sportu u 

nového oddílu registrační komise bezodkladně vrátí průkaz členovi zpět doporučeně 

poštou. 

 

čl. 29 Pokud ohlášený přestup splňuje všechny náležitosti, ale chybí souhlas mateřského 

oddílu, registrační komise tento přestup neschválí, ale zaeviduje pro případ jeho 

opětovného ohlášení v dalším přestupním termínu za 1 rok. 
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Odvolání proti rozhodnutí o přestupu 

 

čl. 30 Proti rozhodnutí o přestupu se může kterýkoliv účastník řízení o přestupu do 7 dnů od 

jeho doručení odvolat k výboru ČSTPS, jehož registrační komise rozhodovala v I. 

instanci. Výbor musí učinit rozhodnutí nejpozději do konce 2. měsíce následujícím po 

měsíci, v němž byl přestup ohlášen. Rozhodnutí výboru ČSTPS jakožto II. instance je 

konečné. 

 

čl. 31 Odvolání se zasílá doporučeně. Odvolání podané po uplynutí stanovené lhůty se 

neprojednává. 

 

čl. 32 Výbor ČSTPS jakožto orgán II. instance, kterému je doporučeno odvolání, o tomto 

odvolání rozhodne na základě vlastního šetření a s přihlédnutím k vyjádření orgánu I. 

instance. Až do rozhodnutí orgánu II. instance zůstává v platnosti rozhodnutí orgánu I. 

instance. 

 

čl. 33 Sekretariát svazu je povinný minimálně 10 kalendářních dnů před zasedáním výboru 

doporučeně poštou pozvat předsedu mateřského oddílu, předsedu nového oddílu a 

člena, jehož přestup je předmětem odvolání. Tito se zúčastňují jednání na vlastní 

náklady. 

 

 

Mimořádná revize rozhodnutí o přestupu 

 

čl. 34 O přezkoumání rozhodnutí výboru svazu v přestupní záležitosti je možno požádat 

revizní orgán ČSTPS, a to buď přímo nebo prostřednictvím shromáždění delegátů 

(valné hromady), pokud jsou pochybnosti o tom, zda nebyly porušeny platné předpisy 

příp. z jiných vážných důvodů. 

 

 

Společná ustanovení 

 

čl. 35 Registrační komise informuje o svých rozhodnutích v otázkách přestupu a hostování 

předsedu STK příslušného sportu, pokud se na těchto rozhodnutích nemohl osobně 

podílet. 

 

čl. 36 Registrační komise zabezpečí promítnutí schválených přestupů a hostování do 

databáze ČSTPS. 

 

čl. 37 Pro určení, zda byly splněny lhůty stanovené tímto přestupním řádem, je rozhodující 

datum razítka pošty na odeslané zásilce. Lhůta je splněna, je-li tímto dnem alespoň 

poslední den lhůty. Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo den 

pracovního volna, považuje se za poslední den lhůty následující pracovní den. 

 

čl. 38 Výklad tohoto přestupního řádu provádí výbor svazu přímo nebo prostřednictvím 

pověřeného zástupce. 

 

čl. 39 Změny a doplňky tohoto přestupního řádu je oprávněn schvalovat výbor svazu. 
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čl. 40 Tímto přestupním řádem se ruší přestupní řády jednotlivých sportů, pokud je příslušné 

STK daného sportu vypracovaly. 

 

čl. 41 Přestupy a hostování realizované před datem účinnosti tohoto přestupního řádu 

zůstávají v platnosti nejdéle do nejbližšího přestupního termínu. Po uplynutí této doby 

budou platné jen ty přestupy a hostování, které budou uskutečněny v souladu s tímto 

přestupním řádem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento přestupní řád byl schválen výborem ČSTPS na jeho zasedání dne 10. 11. 1995 a nabývá 

účinnosti dnem 11. 11. 1995 

 

 

zpracoval: Ing. Lubomír Jančura 
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ČESKÝ SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ 

 

 

DODATEK č. 1 

k přestupnímu řádu 

 

 

V souladu s čl. 39 Přestupního řádu ČSTPS se mění ustanovení čl. 7 a čl. 8, které nově zní 

takto: 

 

čl. 7 Přestup je možné realizovat v průběhu kalendářního roku s výjimkou 2 měsíců před 

pořádáním mistrovství republiky, dále jen MR daného sportu (výbor ČSTPS je 

oprávněn provádět změnu přestupního termínu a je povinen o této změně oddíly včas 

informovat). Schválené přestupy se z evidenčních důvodů a s ohledem na dotace 

oddílům ze strany ČSTPS vztahují k 1. 1. dalšího kalendářního roku. Hostování lze 

ohlásit kdykoliv bez povinnosti respektovat přestupní termín. 

 

čl. 8 Přestup, který je ohlášen později než 2 měsíce před MR daného sportu bude 

projednáván až po uskutečnění daného mistrovství. Start daného závodníka je možná 

za stávající mateřský oddíl, pokud se oddíly nedohodnou na uvolnění na hostování. 

 

 

Ostatní články zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

Schváleno výborem ČSTPS na jeho zasedání 5. 12. 1996 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1997. 

 

 

Zpracovali: Ing. Lubomír Jančura 

   Vojtěch Vašíček 
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OHLÁŠENÍ PŘESTUPU - HOSTOVÁNÍ* 

 

Člen (sportovec - trenér - doprovod - člen)* 

Příjmení, jméno, titul: ................................................................................................................... 

Rodné číslo:  ................................................................................................................... 

Trvalé bydliště: ............................................................................ PSČ ..................... 

Tel/fax: byt ................................................. zam. ............................................ 

Přestup - přestup s návratem - technický přestup* 

Důvody:  ................................................................................................................... 

Termín:  ................................................................................................................... 

Hostování 

Doba přechodné změny oddílové příslušnosti: od ............................ do ............................ 

Druh sportu  ................................................................................................................... 

Datum:  .......................................... Podpis člena: ............................................. 

Podpis zákon. zástupce nezletilého člena: ................................................................................ 

* nehodící se škrtněte 

 

Nový oddíl 

Název a adresa: ................................................................................................................... 

Vyjádření:  ................................................................................................................... 

   ................................................................................................................... 

Jméno předsedy: ........................................................ Datum: ................................. 

Podpis předsedy: ........................................................ Razítko: 

Mateřský oddíl 

Název a adresa: ................................................................................................................... 

Vyjádření:  ................................................................................................................... 

   ................................................................................................................... 

Jméno předsedy: ........................................................ Datum: ................................. 

Podpis předsedy: ........................................................ Razítko: 

Registrační komise 

Jméno předsedy: ........................................................ Razítko: 

Podpis předsedy: ........................................................ 

Poznámky: 


