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Přestupní řád ČKA
Díl první
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Úvod
(1)

Tento Přestupní řád ČKA (dále jen „PŘ“) stanoví
a) postup v případě podání žádosti fyzické osoby o registraci, která je zároveň změnou oddílové
příslušnosti podle ustanovení článku 6 Registračního řádu ČKBF (dále jen „RŘ ČKBF“), a oddíl
se změnou oddílové příslušnosti nevysloví souhlas ve smyslu ustanovení bodu 6.2 RŘ ČKBF;
b) mechanizmus výpočtu odstupného a výchovného při změně oddílové příslušnosti ve smyslu
předchozího odstavce;
c) náležitosti hráčských smluv a postup při jejich evidování.

(2)

Fyzická osoba může požádat o změnu oddílové příslušnosti pouze v době pevného přestupního
termínu od 1. června do 31. srpna, a to během každého přestupního termínu nejvýše jednou.

(3)

Postup při změně oddílové příslušnosti spočívající v odchodu hráče (hráčky) do zahraničí je upraven
samostatným předpisem ČKA.

Čl. 2
Mateřský oddíl
(1)

Mateřským oddílem se pro účely tohoto PŘ rozumí oddíl,
a) za který je fyzická osoba ke dni podání žádosti o změnu oddílové příslušnosti registrována, nebo
b) za který byla fyzická osoba registrována před zrušením registrace ve smyslu ustanovení bodu
4.1 písm. a) nebo b) RŘ ČKBF, pokud zároveň od termínu zrušení registrace do termínu podání
žádosti o novou registraci neuplynula doba delší než 12 měsíců.

Čl. 3
Smluvní a nesmluvní hráč
(1)

Za smluvního hráče se pro účely tohoto řádu považuje hráč, který má uzavřenou platnou písemnou
smlouvu s mateřským oddílem evidovanou ČKA v souladu s článkem 4 tohoto PŘ.

(2)

Za nesmluvního hráče se pokládají ti hráči, na které se nevztahuje ustanovení předchozího
odstavce.

Díl druhý
Hráčské smlouvy a jejich evidence
Čl. 4
Hráčská smlouva
(1)

Hráčská smlouva je smlouva mezi oddílem, resp. klubem (dále jen „oddíl“), a hráčem, na jejímž
základě hráč vykonává sportovní činnost.

(2)

Tato smlouva může být smlouvou pracovní (podle příslušných ustanovení zákoníku práce) nebo
občanskoprávní (např. ustanovení § 51 občanského zákoníku), v obou případech se stanovenou
dobou platnosti.

(3)

Hráčská smlouva musí mít písemnou formu a musí být sjednána nejméně na dobu 12 měsíců.

(4)

Hráčskou smlouvu je možno uzavřít s hráčem, který dovršil 16 let věku. V případě nezletilosti hráče
se smlouva uzavře s jeho zákonnými zástupci.
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(5)

Hráčská smlouva musí, vedle náležitostí uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku, obsahovat ještě tyto
náležitosti:
a) základní měsíční odměna hráče8;
b) datum uzavření smlouvy, dobu platnosti, vlastnoruční podpis hráče, vlastnoruční podpisy osob
oprávněných jednat jménem oddílu s označením jejich funkce a razítko oddílu;
c) vymezení práv a povinností hráče a oddílu vůči sobě navzájem, ujednání o sankcích za porušení
nebo nedodržení smluvních ujednání a výpovědní důvody.

(6)

Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech.

Čl. 5
Evidence smluv
(1)

Evidenci smluv vede osoba pověřená VV ČKA vedením matriky.

(2)

Matrika provede evidenci smlouvy nejdříve v den, který se shoduje s datem ukončení předchozí
smlouvy.

(3)

Smlouvu hráče, která nenavazuje na žádnou již evidovanou smlouvu hráče, je možno zaevidovat ke
dni nabytí její účinnosti.

(4)

K evidenci je nutno předložit jedno vyhotovení smlouvy s originály podpisů a razítka, a to osobně
nebo jako doporučenou listovní zásilku.

(5)

K evidenci se nevyžadují přílohy smlouvy s ujednáním o prémiích.

(6)

Smlouvu k evidenci je povinen předložit oddíl. O evidenci smlouvy může požádat i hráč.

(7)

Matrika evidenci smlouvy zamítne:
a) nemá-li předepsané náležitosti – v takovém případě označí vady smlouvy a vyzve smluvní
strany, aby je ve stanovené lhůtě odstranily, nebo
b) jestliže účinnost smlouvy zasahuje do doby účinnosti jiné, již evidované smlouvy hráče.

(8)

Matrika v evidenci smluv vede následující údaje:
a) jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo hráče;
b) název oddílu;
c) doba, na niž je smlouva sjednána (od – do);
d) datum evidence smlouvy.

(9)

Dojde-li k ukončení smlouvy během její platnosti, je oddíl povinen a hráč oprávněn požádat o zrušení
její evidence. Žádost doloží věrohodnými důkazy o předčasném ukončení. Žádost je možno předložit
současně se žádostí o evidenci nové smlouvy.

(10) Jestliže uplyne doba, na kterou byla smlouva uzavřena, bez dalšího ji matrika vyřadí z evidence.
(11) Výkonný výbor ČKA může stanovit, ve kterých soutěžích se musí uzavírat a evidovat smlouvy ve
smyslu tohoto přestupního řádu.
(12) Proti rozhodnutí matriky ČKA ve věcech evidence smluv je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí k VV ČKA.
(13) Odvolací poplatek činí 1 000 Kč, doklad o jeho zaplacení musí být připojen k odvolání. V případě, že
se odvolání vyhoví i jen částečně, poplatek se vrací. Rozhodnutí VV ČKA o odvolání je konečné.
(14) Dojde-li ke zrušení registrace smluvního hráče podle ust. čl. 4.1 písm. a) nebo b) RŘ ČKBF, zruší se
evidence hráčské smlouvy nejpozději uplynutím doby 12 měsíců od termínu zrušení registrace
hráče, pokud nelze použít postup podle čl. 4 odst. 10 tohoto PŘ.

8

Odměna může být i nulová, pak se však jedná o nesmluvního hráče ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 2
tohoto řádu.
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Díl třetí
Změna oddílové příslušnosti
Čl. 6
Účastníci řízení
(1)

Účastníky řízení při změně oddílové příslušnosti jsou:
a) hráč;
b) mateřský oddíl;
c) oddíl, za který má být hráč registrován.

Čl. 7
Postup matriky
(1)

Matrika je povinna vyžádat si všechny potřebné informace pro stanovení odstupného, resp.
výchovného. V případě neposkytnutí požadovaných informací ve stanoveném termínu, nebo jsou-li
poskytnuté informace ve vzájemném rozporu, použije matrika vlastní dostupné údaje.

(2)

Matrika písemně vyrozumí účastníky řízení rozhodnutím o stanovení výše odstupného, resp.
výchovného. V rozhodnutí také uvede z jakých údajů při stanovení odstupného, resp. výchovného,
vycházela. Rozhodnutí se zasílá doporučeně na doručenku. Rozhodnutí nabývá účinnosti 7. dnem
následujícím po dni jeho doručení. Za termín doručení se považuje termín, ve kterém obdržel
rozhodnutí poslední účastník řízení.

(3)

Proti rozhodnutí matriky ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 2 tohoto PŘ může účastník řízení podat
odvolání k VV ČKA nejpozději do 7 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je třeba doložit uhrazením
vkladu ve výši 1 000 Kč v hotovosti na sekretariátu ČKA nebo bezhotovostně na účet ČKA. Řádně
podané odvolání má odkladný účinek. V případě, že se odvolání vyhoví i jen částečně, poplatek se
vrací.

(4)

Po nabytí účinnosti rozhodnutí vyzve matrika oddíl, za který má být hráč registrován, k uhrazení
odstupného, resp. výchovného, mateřskému oddílu.

(5)

Po uhrazení stanovené výše odstupného, resp. výchovného, provede matrika požadovanou změnu
oddílové příslušnosti.

Díl čtvrtý
Stanovení odstupného a výchovného
Čl. 8
Odstupné
(1)

Odstupné je mírou kvality hráče ve vztahu k jeho výkonnosti a docíleným výsledkům.

(2)

Odstupné bude vypočítáno pro smluvní a nesmluvní hráče pomocí následujícího vztahu k datu
podání žádosti o přestup takto:
Odstupné smluvního hráče .............. OMS = MS × K × (1 + IR + I1 + I2 + I3)
Odstupné smluvní hráčky ................ OZS = ZS × K × (1 + IR + I1 + I2 + I3)
Odstupné nesmluvního hráče.......... OMN = MN × K × (1 + IR + I1 + I2 + I3)
Odstupné nesmluvní hráčky ............ OZN = ZN × K × (1 + IR + I1 + I2 + I3)
a) MS je tzv. základní hodnota smluvního hráče a ZS je tzv. základní hodnota smluvní hráčky; obě
tyto hodnoty schvaluje pro vymezené období Výkonný výbor ČKA a zveřejňuje vhodným
způsobem;
b) MN je tzv. základní hodnota nesmluvního hráče a ZN je tzv. základní hodnota nesmluvní hráčky;
obě tyto hodnoty schvaluje pro vymezené období Výkonný výbor ČKA a zveřejňuje vhodným
způsobem;
c) IR je koeficient reprezentačních startů.
U hráče, který během posledních dvou let před podáním žádosti o přestup

♦ odehrál v seniorském reprezentačním družstvu
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Počet startů
IR

1–3
0,2

4–7
0,3

8 a více
0,4

♦ odehrál v juniorském reprezentačním družstvu
Počet startů
IR

1–3
—

4 a více
0,2

Odehrál-li hráč ve sledovaném období utkání současně za seniorskou a juniorskou reprezentaci,
použije se tabulka pro stanovení koeficientu IR dle seniorské reprezentace s tím, že k počtu
startů v seniorské reprezentaci se připočte polovina startů za juniorskou reprezentaci. Pokud
součet počtu startů není celé číslo, zaokrouhlí se na nejbližší vyšší celé číslo.
d) Koeficienty individuální výkonnosti:
♦ hráč na posledním mistrovství ČR jednotlivců (muži, ženy, junioři a juniorky) získal
Umístění na M-ČR
1. místo
2. místo
3. místo
I1
0,3
0,2
0,1
V případě získání výše uvedených umístění ve více soutěžích (muži a junioři, resp. ženy a
juniorky), se koeficienty za umístění sčítají.
♦ hráč v uplynulém soutěžním ročníku (v ligové soutěži) docílil průměru z průměru drah
v disciplině 100 hs nebo 120 hs u žen a 200 hs nebo 120 hs u mužů (za předpokladu, že
absolvoval minimálně 2/3 startů na drahách, na kterých hrálo jeho družstvo; v případě
nesplnění této podmínky se toto kritérium nehodnotí):
Průměr z průměrů

I2

muži 200 hs
muži 120 hs
ženy 120 hs
ženy 100 hs

860 – 869
510 – 519
490 – 499
400 – 409
0,1

870 – 879
520 – 529
500 – 509
410 – 419
0,2

880 a více
530 a více
510 a více
420 a více
0,3

♦ na posledním mistrovství světa získal umístění do 5. místa v soutěži družstev nebo do
10. místa v soutěži dvojic nebo u ostatních soutěží za účast ve finále. Za každé hodnocené
umístění náleží koeficient 0,5 u seniorů a 0,3 u juniorů. Celkový koeficient I3 je dán součtem
jednotlivých koeficientů za umístění na posledním MS.
e) K je koeficient věku:
Věk 17-20 21-23 24-27 28-39 40-43 44-47 48-51 52 a více
K
1,0
1,2
1,4
1,5
1,3
1,0
0,7
0,3
Poznámka:

Pro účely výpočtu odstupného se počítají pouze ta reprezentační utkání, ke kterým hráč skutečně
nastoupil. Oficiální přehled je veden na sekretariátu ČKA.

Čl. 9
Výchovné
(1)

Výchovné vyjadřuje částečné náklady mateřského oddílu spojené s výchovou hráče.

(2)

Výchovné se stanoví za období, od kterého je hráč registrován v mateřském oddílu do data podání
žádosti o změnu oddílové příslušnosti, nejvýše však za období od dovršení věku 10 let do dovršení
věku 23 let.

(3)

Výše výchovného za hráče se stanoví
a) od dovršení 10 let věku až do dovršení věku 16 let ve výši 200 Kč za každý i započatý
kalendářní měsíc registrace v mateřském oddílu;
b) od dovršení 16 let věku až do dovršení věku 23 let ve výši 100 Kč za každý i započatý
kalendářní měsíc registrace v mateřském oddílu.

Díl čtvrtý
Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. 10
Smlouvy evidované ke dni účinnosti tohoto PŘ se považují za smlouvy uzavřené dle tohoto PŘ.
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Čl. 11

(1)

Výklad PŘ provádí Výkonný výbor ČKA.

(2)

Ruší se Přestupní řád ČKA z 1. července 2007.

(3)

Tento PŘ nabývá účinnosti od 1. července 2010.
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