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PŘESTUPNÍ ŘÁD STK PLAVÁNÍ ČSTPS 

1. Základní ustanovení 

1.1. Přestupní řád je závazný dokument pro všechny subjekty registrované v ČSTPS provozující 

plavání a respektuje základní dokumenty platné pro celý svaz ČSTPS. 

 

1.2. Odpovědnou osobou za schválení a evidenci přestupů v databázi sportu je předseda STK plavání. 

 
1.3. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti v rámci STK 

plavání ČSTPS. 
 
1.4. Účastníci řízení přestupu jsou: 

- mateřský klub ve kterém je člen registrován, 
- nový klub u kterého člen chce být registrován, 
- člen, kterého se změna klubové příslušnosti týká, 
- předseda STK plavání ČSTPS. 
 

1.5. Pokud členství plavce v klubu trvá méně než 24 měsíců, přestup probíhá vždy okamžitě (k prvnímu 
dni následujícího měsíce), na základě žádosti plavce. Cílový klub přestup schvaluje, výchozí klub 
je o přestupu pouze informován. 
 

1.6. Přestupem se rozumí změna klubové příslušnosti člena spojená se změnou registrace u jiného 
klubu. 

2. Ohlášení změny klubové příslušnosti 

2.1. Přestup hlásí člen na tiskopisu "Ohlášení přestupu“ - viz příloha (dále jen tiskopis), který řádně 
vyplněný zašle elektronicky 

 
a) předsedovi STK, který přestup schvaluje, 
b) na adresu mateřského klubu, pokud tento odmítl dát své stanovisko k přestupu přímo na tiskopis 

v rubrice k tomu určené 
 

Pozn.: Jestliže se v tomto a dalších článcích uvádí, že přestup (a všechny náležitosti s tím 
spojené) vyřizuje člen, neznamená to, že to musí vykonávat osobně. Zpravidla většinu 
agendy obstarává nový klub. Rozhodující je projev vůle doložený podpisem člena na 
tiskopise. 

 
Pozn.: U členů mladších 18 let (v době ohlášení změny klubové příslušnosti) potvrdí alespoň 

jeden z rodičů nebo zákonný zástupce vlastnoručním podpisem souhlas s touto změnou. 
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3. Výchovné 

3.1. Mateřskému klubu vzniká v případě přestupu plavce nárok na kompenzaci části nákladů za 

dosavadní tréninkovou přípravu, dále jen výchovné. 

 

3.2. Nárok na výchovné za plavce, kteří jsou registrováni v mateřském klubu méně než 2 roky nevzniká. 

 

3.3. Jestliže mateřský klub souhlasí s přestupem člena a nehodlá uplatňovat nárok na výchovné, potvrdí 

svůj souhlas na tiskopisu včetně vyplnění všech jemu předepsaných rubrik a výslovným uvedením 

doložky "souhlas - bez nároků na výchovné". Tím se mateřský klub vzdává pozdější možnosti 

uplatňovat jakékoliv pohledávky v souvislosti s touto změnou klubové příslušnosti. Takto připravená 

změna klubové příslušnosti se bez dalšího řízení schválí. 

 
3.4. Jestliže mateřský klub souhlasí se změnou klubové příslušnosti člena, avšak hodlá uplatňovat 

nárok na výchovné, potvrdí svůj souhlas na tiskopisu včetně vyplnění všech jemu předepsaných 

rubrik s výslovným uvedením doložky "souhlas - s nárokem na výchovné". V takovém případě je 

přestup schválen až po doložení úhrady celé částky za výchovné mateřskému klubu. 

 
3.5. Výše výchovného je odstupňována dle výkonnosti plavce za poslední 2 roky od doby ohlášení 

přestupu. 

 

Výkonnost Okamžitý přestup Přestup po 1 roce Přestup po 2 letech 

Nezávodící plavec 0,- 0,- 0,- 

Závodící plavec 20 000,- 10 000,- 0,- 

Repre B 40 000,- 20 000,- 0,- 

Repre A 100 000,- 50 000,- 0,- 

          
3.6. Relevantní závody pro stanovení výše výchovného jsou: závody série ČP a závody Approved nebo 

Sanctioned World Para Swimming. 

4. Vyjádření k ohlášené změně klubové příslušnosti 

4.1. V případě, že mateřský klub souhlas nevydá, musí nejdéle do 15 dnů od doručení předat členovi 

hlásícímu přestup písemné stanovisko se zdůvodněním, a to osobně nebo e-mailem. 

 
4.2. Změnu klubové příslušnosti bez finančního vypořádání pohledávek, které člen vůči mateřskému 

klubu prokazatelně má, nelze uskutečnit. 

 
4.3. Mateřský klub může od svého člena před uskutečněním přestupu požadovat: 

 
a) zaplacení dlužných členských příspěvků nejvýše však za posledních 12 měsíců, 
b) navrácení zapůjčeného vybavení, popř. peněžitou náhradu za její poškození nebo nevrácení, 
c) vyrovnání jiných pohledávek, na které má právní nárok. 
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5. Rozhodnutí o změně klubové příslušnosti 

5.1. Bez souhlasu mateřského klubu může být změna povolena jedině tehdy, pokud: 

a) dojde k uplynutí dvouleté lhůty od doby podání přestupu 
b) člen je registrován v mateřském klubu méně než 24 měsíců 

 
Registrační komise v takovém případě neprodleně informuje mateřský klub o změně členství. 
 

5.2. Schválený přestup zaznamenává předseda STK v informačním systému STK plavání. Přestup 

nabývá účinnosti dnem schválení, uvedeném na tiskopise. 

 

6. Odvolání proti rozhodnutí o přestupu 

6.1. V případě vzniku sporné situace či stížnosti řeší daný přestup komise složená z členů STK plavání 

(I. Instance). Proti rozhodnutí o přestupu se může kterýkoliv účastník řízení do 15 dnů od jeho 

doručení odvolat k výboru ČSTPS, jehož registrační komise rozhodovala v I. instanci. Výbor musí 

učinit rozhodnutí nejpozději do 3 měsíců od doby přijetí odvolání. Rozhodnutí výboru ČSTPS 

jakožto II. instance je konečné. 

 
6.2. Odvolání se zasílá emailem na sekretariát svazu. Odvolání podané po uplynutí stanovené lhůty se 

neprojednává. 

 
6.3. Výbor ČSTPS jakožto orgán II. instance, kterému je doručeno 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. 

 
6.4. Sekretariát svazu je povinný minimálně 15 kalendářních dnů před zasedáním výboru emailem 

pozvat předsedu mateřského klubu, předsedu nového klubu a člena, jehož přestup je předmětem 

odvolání. Tito se zúčastňují jednání na vlastní náklady. 

 

Zpracoval:  Štěpán Cagaň – předseda STK plavání ČSTPS 
Datum:  30. ledna 2019 
Schválil: Výbor ČSTPS 
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Kodex postupu při změně působiště člena: 

Sportovec / trenér smí být členem klubu ČSTPS a zároveň členem klubu ČSPS (Český svaz plaveckých 
sportů). Tato jednotlivá členství spolu nikterak nesouvisejí a jejich případná změna se řídí přestupním 
řádem příslušné střešní organizace. 
 
Pokud chce sportovec změnit své působiště, měl by dodržet následující úzus: 
 
Veškeré přestupy či tréninky mimo domovský klub řeší nejprve plavec s domovským klubem a následně 
domovský klub s novým klubem (statutár nebo jím pověřená osoba). Kluby navzájem dohodnou 
podmínky působení a obeznámí s nimi plavce. 
 
V případě, že se nejedná o přestup a plavec v novém klubu pouze trénuje, nový klub fakturuje (nebo 
domácí klub hradí na základě předpisu platby) částku na přípravu, která vychází z finanční politiky 
nového klubu a je odsouhlasena vedením klubu. STK plavání doporučuje částku nepřesahující 
dvojnásobek platby plavců domácích. Finanční politika je však plně v gesci daného klubu. 
 
V případě, že plavec trénuje v jiném klubu, tento klub informuje o zásadních změnách v tréninku plavce 
(neomluvená docházka, zranění, opakované omluvy z tréninků apod.). 
 

Mateřský klub si s plavcem trénujícím v jiném klubu sjednává výši spoluúčasti. Pokud mateřský klub 
plavce nesouhlasí s výší platby stanovenou klubem, kde plavec chce trénovat, může plavci zajistit 
tréninkové podmínky jinde, nebo mu může doporučit přestup. V takovém případě se pak všichni 
účastníci přestupu řídí Přestupním řádem STK plavání ČSTPS.  
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OHLÁŠENÍ PŘESTUPU 

 

Člen (☐ sportovec   ☐ trenér   ☐ ostatní) 

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

Datum narození: .....................................Kontakt: …………………………………. 

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

  

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

Datum ohlášení přestupu: ..................................................................................... 

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

Podpis zákonného zástupce nezletilého člena: .................................................... 

 

 

Mateřský klub 

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

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

Nárok na výchovné dle sazby přestupního řádu: ☐ Uplatňuji ☐ Neuplatňuji 

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

 

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

 

Nový klub 

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

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

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

 

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

 

Registrační komise 

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

Poznámky: ……………………………………………….. 

Výše výchovného: ………………………………………. 

Výchovné pro mateřský klub vypořádáno: ☐ Ano  ☐ Ne 

 

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