Český svaz plaveckých sportů
směrnice č. 5/2008
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platná od :
1. 10. 2008

PŘESTUPNÍ ŘÁD
Českého svazu plaveckých sportů
Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti,
zabezpečovat zájmy sportovců a současně brát ohled na zájmy ostatních účastníků
přestupního řízení.

1.2

Každý přestup sportovce do jiného oddílu/klubu (dále jen oddíl) je záležitostí samotného
sportovce, nebo jeho zákonných zástupců, dosavadního (mateřského) oddílu a nového
oddílu. Jejich vzájemné vztahy, v souvislosti s přestupem sportovce, stanoví tento
přestupní řád.

Článek 2
PODMÍNKY PŘESTUPU

2.1

Přestup je možno nahlásit kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

2.2

Přestup je možno uskutečnit (tzn. změnit oddílovou příslušnost na základě
pouze jednou za 12 měsíců.

2.3

V případě neschválení přestupu, je možno přestup opakovaně hlásit po uplynutí 6-ti
měsíců.

2.4

Přestupní řád se vztahuje i na změny v oddílové příslušnosti sportovců, u nichž došlo ke
zrušení registrace dle článku 2.3. Registračního řádu ČSPS v době kratší než 12 měsíců
od data, kdy se sportovec přihlásí k registraci za nový plavecký oddíl.

2.5

Po dobu projednávání přestupu smí sportovec startovat pouze za svůj původní (mateřský)
oddíl.

2.6

Přestupovat může i sportovec, který je v disciplinárním trestu. Při schválení přestupu
pokračuje trest i v novém oddílu.

2.7

Přestupní řád platí i pro kategorii Masters a vztahuje se i na změnu oddílové příslušnosti
cvičitelů, trenérů a rozhodčích.

Článek 3
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PŘESTUPY

3.1

Přestupy uskutečňují sportovci na základě vlastního uvážení k zabezpečení dalšího
rozvoje své sportovní výkonnosti, nebo na základě změny bydliště či studia na škole
mimo trvalé bydliště. Přestupy se uskutečňují po vzájemné dohodě mezi sportovcem, jeho
mateřským oddílem a novým oddílem, do kterého sportovec chce přestoupit.

3.2.

Vzhledem k tomu, že mateřský oddíl vynaložil na výchovu sportovce finanční prostředky
k dosažení určitého stupně jeho výkonnosti, může podmínit souhlas s přestupem
vyplacením odstupného.

3.3

Výše odstupného se stanoví na základě výkonnosti sportovce, dosažené maximálně v
období 12 měsíců před podáním žádosti o přestup. Pokud v uvedené době dosáhl
sportovec limitu I. VT (výkonnostní třídy), činí maximální výše odstupného 20 000,- Kč, při
dosažení limitu II. VT činí maximální odstupné 10 000,- Kč, a při dosažení limitu III. VT
činí maximální odstupné 5000,- Kč. Za sportovce nižší výkonnostní úrovně nelze odstupné
požadovat.

3.4

U přestupujících sportovců, kteří byli v posledních 24 měsících, předcházejících dnu
podání žádosti o přestup účastníky Olympijských her, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy
či Mistrovství Evropy juniorů, může být částka za odstupné vyšší. Maximální hranice
požadavku na odstupné v těchto případech je 50 000,- Kč.

3.5

Pro postup podle článku 3, odst. 3.2, 3.3 a 3.4 se považuje za mateřský oddíl, pouze ten
oddíl jehož byl přestupující závodník členem minimálně 24 měsíců předcházejících dni
podání přestupu.

3.6

Pokud z nového oddílu přestoupí závodník ještě před uplynutím lhůty 24 měsíců a nový
oddíl za něj zaplatil při předchozím přestupu odstupné v souladu s Přestupním řádem,
může požadovat na novém oddíle odstupné maximálně ve stejné výši jakou sám za
předmětného závodníka zaplatil, aniž by byla dodržena lhůta 24 měsíců.

3.7

U přestupu s odstupným nepovoleného na základě rozhodnutí příslušné sekce ČSPS
může sportovec přestup do stejného oddílu opakovat po 6-ti měsících (viz. odstavec 2.3)
ode dne podání prvního přestupu s tím, že odstupné stanovené v odstavcích 3.3 a 3.4 se
snižuje o 50%. V případě druhého zamítnutí a dalšího opakování přestupu do stejného
oddílu po 12-ti měsících ode dne podání prvního přestupu se ustanovení o možnosti
podmínit přestup odstupným ruší bez náhrady.

3.8

Opakovaně hlášené přestupy, dle odstavce 3.7 tohoto přestupního řádu musí mít všechny
náležitosti, jež pro přestup stanoví přestupní řád.

3.9

Pokud u přestupů, kdy se výše odstupného stanovuje na základě odstavce 3.4 v době
mezi podáním prvního (druhého) přestupu, který byl příslušnou sekcí zamítnut a
opakovaného přestupu pomine podmínka pro vyšší odstupné, posuzuje se přestup jako
opakovaný, ale výše odstupného se stanovuje podle odstavce 3.3
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Článek 4

POSTUP PŘI HLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ PŘESTUPU.
4.1

Přestup sportovce se hlásí na tiskopise "Přestupní lístek ČSPS" (viz. příloha 1), dále
jen přestupní lístek.

4.2

Sportovec po projednání přestupu s novým oddílem, vyplní dvojmo přestupní lístek, nechá
si na nich potvrdit souhlas nového oddílu s přestupem a vyznačit podmínky přestupu ze
strany nového oddílu v následujících nabízených možnostech tak, že písmeno možnosti
zakroužkuje a ostatní dvě možnosti přeškrtne.
a) odstupné v maximální výši dle odst. 3.3
b) odstupné do výše ..............,- Kč dle odstavce 3.4, ve zdůvodněných případech i 3.3
c) bez odstupného
Pokud chce nový oddíl postupovat podle písmene b) musí uvést jím navrhovanou částku
za odstupné. Tato částka však musí být v souladu s odstavci 3.3 příp. 3.4 tohoto
Přestupního řádu. Neoznačí-li nový oddíl žádnou z uvedených možností, bude tento jeho
postup považován za souhlas s maximální částkou uvedenou v odstavci 3.3 resp. 3.4,
stanovenou na základě výkonnosti přestupujícího sportovce.

4.3

Jeden vyplněný přestupní lístek se souhlasem nového oddílu a vyznačenými
podmínkami přestupu ze strany nového oddílu předá sportovec k vyjádření mateřskému
oddílu, na druhém si nechá razítkem a podpisem potvrdit datum předání vyplněného
přestupního lístku a tento neprodleně odešle doporučeně na adresu Sekretariátu ČSPS,
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov. Pokud mateřský oddíl odmítne plavci
potvrdit předání vyplněného přestupního lístku, považuje se za předání odeslání na
adresu mateřského oddílu doporučeným dopisem. Razítko podání je určující pro stanovení
patnáctidenní lhůty pro vyjádření mateřského oddílu.

4.4

Mateřský oddíl je povinen přestupní lístek s vyjádřením svého souhlasu či nesouhlasu
odeslat v co nejkratší době, nejdéle do 15-ti dnů ode dne převzetí přestupního lístku,
doporučeně na adresu sekretariátu ČSPS. Na přestupním lístku musí mateřský oddíl uvést
případný disciplinární trest a pokud s přestupem nebo podmínkami nového oddílu
nesouhlasí, i důvody tohoto nesouhlasu.

4.6

V případě, že s přestupem bez odstupného souhlasí oba dotčené oddíly a zároveň jsou
splněny všechny další přestupové náležitosti včetně vrácení registračního průkazu,
uhrazení poplatku za přestup, provede Sekretariát ČSPS do 7 pracovních dnů změnu
oddílové resp. klubové příslušnosti spolu se zasláním nového registračního průkazu na
adresu sportovce. Zároveň seznámí s touto skutečností mateřský oddíl a nový oddíl a
příslušný výbor sekce ČSPS.

4.7

Pokud mateřský oddíl neodešle sekretariátu ČSPS přestupní lístek v daném termínu (15
dnů), bude přestup realizován na základě přestupního lístku sportovce, obdobně jako při
souhlasu obou oddílů, bez odstupného.

4.8

V případě nesouhlasu mateřského oddílu s přestupem, resp. při nesplnění jiných
náležitostí přestupu předá odpovědný pracovník ČSPS podklady k projednání příslušné
sekci ČSPS.
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4.9
Pokud přestupuje sportovec splňující podmínky bodu 3.4, může nový oddíl uvést v
příslušné části obou Přestupních lístků maximální částku za odstupné, kterou je ochoten
uhradit. Neučiní-li tak, zavazuje se uhradit částku, kterou mateřský oddíl bude požadovat,
pokud tato bude v souladu s odstavcem 3.4.
4.10

Přestupy s nesouhlasem mateřského oddílu, příp. přestupy, které nesplňují některé
náležitosti, projedná na svém nejbližším zasedání příslušná sekce ČSPS a o svém
rozhodnutí písemně informuje sportovce mateřský i nový oddíl.

4.11

V případě, že se jedná o přestup s odstupným a se souhlasem obou dotčených oddílů,
seznámí Sekretariát ČSPS závodníka, mateřský oddíl nový oddíl a příslušný výbor sekce
ČSPS s touto skutečností. Nový oddíl zaplatí příslušnou částku za odstupné mateřskému
oddílu nejpozději do 15 dnů od obdržení vyjádření a toto prokáže Sekretariátu ČSPS
zasláním kopie výpisu z účtu, příp. kopie složenky. Na základě toho Sekretariát ČSPS
provede do 7 pracovních dnů změnu oddílové resp. klubové příslušnosti spolu se zasláním
nového registračního průkazu na adresu sportovce. Zároveň seznámí s touto skutečností
mateřský a nový oddíl.

4.12

Pokud nový oddíl neprokáže, že došlo k úhradě stanovené částky za odstupné ve výše
uvedeném termínu, bude souhlas s přestupem zrušen a oddíl může být na základě
rozhodnutí příslušné sekce ČSPS potrestán pokutou 1 000,- Kč.

4.13

V případě zaregistrovaného nebo příslušnou sekcí schváleného přestupu smí sportovec
za nový oddíl startovat až ode dne vystavení nového registračního průkazu.

4.14

Rozhodnutí o schválených přestupech je zveřejňováno na internetových stránkách
ČSPS a zasíláno funkcionářům pověřeným vedením evidence výkonů a pracovníkům
krajských sekcí resp. soutěžních komisí a příslušnému výbor sekce ČSPS.

Článek 5
HOSTOVÁNÍ.
5.1

Hostování v jiném oddíle, ve stejném druhu plaveckého sportu, je nepřípustné.

5.2

Nemá-li sportovec možnost ve svém mateřském oddíle provádět jiný druh plaveckého
sportu na odpovídající úrovni, může písemně požádat výbor mateřského oddílu o souhlas
s hostováním v jiném oddíle. Hostování musí být písemně schváleno mateřským
oddílem. Na základě tohoto souhlasu bude sportovci vystaven nový (druhý)
registrační průkaz s označením "Hostování".

5.3

Hostování končí jeho zrušením ze strany mateřského oddílu, nebo přestupem do jiného
oddílu.

5.4

Členská práva a povinnosti má sportovec v obou oddílech, registrační poplatek ČSPS platí
jen jednou a to prostřednictvím mateřského oddílu.

5.5

Hostování sportovce v zahraničním oddíle je možné jen s písemným souhlasem
mateřského oddílu a Výkonného výboru ČSPS. Tento souhlas platí jen pro soutěže mimo
území České republiky.
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5.6
Změna oddílu ve kterém sportovec hostuje, je možná při dodržení všech podmínek tohoto
Přestupního řádu. Za mateřský oddíl se v tomto případě považuje ten oddíl, ve kterém
sportovec ke dni změny hostoval.

Článek 6
DŮSLEDKY PORUŠENÍ NEBO OBCHÁZENÍ PŘESTUPNÍHO ŘÁDU.

6.1

Dojde-li k souhlasu s přestupem a bude-li následně zjištěno, ze je tento přestup v rozporu
s Přestupním nebo Registračním řádem, nebo jsou tyto řády obcházeny, bude takovýto
přestup prohlášen za neplatný.

6.2

Neplatnost přestupu prohlásí Výkonný výbor ČSPS a dá ji písemně na vědomí sportovci,
mateřskému oddílu novému oddílu a příslušnému výboru sekce ČSPS.

6.3

Výkonný výbor ČSPS je oprávněn současně s prohlášením neplatnosti přestupu
rozhodnout o sankcích vůči provinivšímu se sportovci či oddílu.

Článek 7
ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPU.

7.1

Sportovec, nebo jeho zákonný zástupce, mateřský a nový oddíl se mohou proti rozhodnutí
příslušní sekce odvolat do sedmi dnů po obdržení rozhodnutí k Výkonnému výboru ČSPS.

7.2

Při odvolání je nutno složit vklad 100,- Kč, který bude při kladném vyřízení odvolání
vrácen. Při zamítnutí odvolání propadá vklad ve prospěch ČSPS.

7.3

Odvolání proti rozhodnutí o přestupu se podává písemně a doporučeně na adresu
sekretariátu ČSPS, k odvolání je nutno přiložit doklad o zaplacení vkladu, dle odstavce
7.2.

7.4

Až do konečného rozhodnutí Výkonného výboru ČSPS platí rozhodnutí Výboru příslušné
sekce.

7.5

Rozhodnutí Výkonného výboru ČSPS je konečné.
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