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Přestupní řád Svazu zápasu České republiky
Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen „PŘ“) je směrnicí, která řeší přestupy a
hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v České republice. Současně upravuje
podmínky pro uvolňování českých závodníků, rozhodčích a trenérů do zahraničí, ale i podmínky pro
start, popř. výkon funkce cizích státních příslušníků v ČR.
1. Obecná ustanovení
1.1. Účastníci přestupního řízení
Účastníky přestupního řízení jsou sportovec (u mladších osob 18 let jeho zákonný zástupce)
nebo člen oddílu, žádající o přestup nebo hostování (dále jen „účastník“), oddíl nebo klub
(dále jen „oddíl“), za který je účastník registrován a oddíl, do kterého účastník hlásí přestup
nebo hostování.
1.2. Základní ustanovení
Účastník může požádat o přestup (hostování) v přestupním termínu pouze do jednoho
oddílu.
1.3. Hlášení přestupu do více oddílů
Hlásí-li účastník přestup (hostování) v témže termínu do více oddílů, tento přestup
(hostování) se neprojednává a případ podléhá disciplinárnímu řízení.
1.4. Přestupy žáků a žákyní
Kategorie žáků a žákyní nepodléhá přestupnímu řízení, neboť změna jejich oddílové
příslušnosti je podmíněna souhlasem jejich zákonného zástupce. Změna oddílové
příslušnosti těchto účastníků musí být oznámena v termínu dle bodu 2.1 tohoto PŘ na
sekretariát, popř. předsedovi STK SZČR, který po zaplacení Ekonomickou směrnicí SZČR
stanoveného poplatku zajistí vydání nového průkazu zápasu.
1.5. Zrušení hostování v souvislosti s přestupy
Účastníkovi, kterému bude schválen přestup do nového oddílu, se dnem schválení tohoto
přestupu automaticky ruší hostování, které mu bylo povoleno bývalým oddílem.
1.6. Úhrady za přestup a hostování
Za každou podanou žádost o přestup (hostování) musí účastník zaplatit Svazu zápasu ČR
poplatky podle Ekonomické směrnice SZČR. Doklad o zaplacení poplatku je nutno přiložit
k žádosti.
1.7. Odstupné za přestupy
Oddíl, do kterého účastník hlásí přestup, je povinen uhradit odstupné oddílu, ze kterého
účastník odchází.
1.8. Nepovolení přestupu z důvodu nevyrovnaného odstupného
Pokud oddíl účastníkovi nepovolí přestup (hostování) do nového oddílu nebo nový oddíl
odmítá vyrovnat požadované odstupné, může účastník po uplynutí 1 měsíce žádat o přestup
znovu. Když se oddíly nedohodnou ani potom, dá účastník v následujícím termínu další
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žádost o přestup a výši odstupného v tomto případě určí VV SZČR jako podmínku pro
schválení přestupu.
1.9. Dohoda oddílů o odstupném
Za hostování může zaplatit nový oddíl mateřskému (původnímu) oddílu odstupné na základě
jejich vzájemné dohody.
1.10. Způsob vyrovnání odstupného
Odstupné může být dle dohody mezi oddíly vyrovnáno i jinak než finančně.
1.11. Podmínky provedení přestupu
Přestup bude proveden až po vyrovnání finančních náležitostí a dodání patřičných dokladů
při nejbližším jednání STK SZČR.
2. Ohlášení přestupů (hostování) a jeho náležitosti
2.1. Termíny podání přestupu (hostování)
Žádosti o přestup (hostování) se podávají od 1. do 10. dne každého kalendářního měsíce
(rozhodující je razítko pošty). Během 12 měsíců může žádat účastník o přestupy do dvou
různých oddílů, ale vždy nejdříve po uplynutí 6 měsíců od poslední žádosti.
2.2. Přestup (hostování) v době zastavené činnosti
Účastník nemůže ohlásit přestup tehdy, je-li mu uložen (a to i oddílem) trest zastavení
závodní činnosti, resp. zákaz výkonu funkce. Žádost o přestup může podat až po uplynutí
uloženého trestu zastavení závodní činnosti, resp. zákazu výkonu funkce.
2.3. Žádost o přestup (hostování)
Účastník, který chce požádat o přestup (hostování), čitelně hůlkovým písmem vyplní
všechny kolonky tiskopisu: „Ohlášení registrace – přestupu – hostování“ (viz. příloha č.1),
vlastnoručně ho podepíše a pod svůj podpis uvede datum, kdy tiskopis podepsal.
2.4. Vyjádření oddílu k přestupu
Na výše uvedený tiskopis připojí své stanoviska k přestupu zástupci mateřského
(původního) oddílu účastníka spolu se zástupci oddílu, do kterého je hlášen přestup
(hostování) a orazítkují ho oddílovými razítky. Žádost o přestup podepíší dva funkcionáři
z každého ze zúčastněných oddílů.
2.5. Předkládání žádosti o přestup (hostování)
Žádost o přestup (hostování) spolu s potvrzením o zaplacení poplatku předkládá účastník
doporučenou poštou nebo osobně. Bez potvrzení o zaplacení poplatků nebude přestup
projednán. Výše poplatku je určena Ekonomickou směrnicí SZČR.
2.5.1 Přestupní náležitosti může za účastníka odeslat a předávat na sekretariát SZČR, popř.
přímo předsedovi STK SZČR též funkcionář nového oddílu.
2.5.2 Současně s doklady k žádosti o přestup (hostování) zašle účastník průkaz zápasu.
2.5.3 Bez předaného průkazu zápasu nebude žádost projednána.
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2.6. Nevydání průkazu zápasu pro přestup mateřským (původním) oddílem
Pokud účastník písemně uvede, že pro přestupní řízení nemůže zaslat průkaz zápasu, protože
mu ho oddíl, ve kterém je registrován, odmítl vydat nebo že odmítá dát vyjádření k přestupu
(hostování), přestupní řízení se pozastaví a bude dokončeno až po zaslání dokladů.
2.7. Tresty pro oddíl, který účastníkovi odmítl vydat předepsané doklady
Oddíl, který účastníkovi odmítl vydat předepsané doklady nebo odmítl dát vyjádření
k přestupu (hostování) účastníku, se vystavuje disciplinárnímu řízení.
2.8. Odvolání přestupu (hostování)
Ohlášený přestup (hostování) může účastník odvolat do 7 dnů po uplynutí termínu pro
ohlášení přestupu a po zaplacení poplatku za odvolání přestupu (hostování), stanoveném
v Ekonomické směrnici SZČR.
2.9. Potvrzení o zaplacení poplatku za odvolání přestupu (hostování)
Potvrzení o zaplacení poplatku za odvolání přestupu (hostování) musí být přiloženo
k písemné žádosti s odůvodněním odvolání.
2.10. Přestup podaný jiným způsobem
Přestup, podaný jiným způsobem, než stanoví tento PŘ, se nebude projednávat.
3. Rozhodnutí o přestupu (hostování)
3.1. Rozhodnutí o přestupu (hostování)





žádost o přestup (hostování) se schvaluje
žádost o přestup (hostování) se zamítá
žádost o přestup (hostování) se pozastavuje
žádost o přestup (hostování) se neprojednává

3.2. Vydání rozhodnutí o přestupu (hostování)
Sportovně technická komise vy\dá své rozhodnutí nejpozději do 21. dne kalendářního
měsíce, ve kterém byla žádost o přestup podána.
3.3. Platnost přestupu (hostování)
Přestup (hostování) je platný/é od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
byl/o přestup (hostování) schválen/o.
3.4. Dodání chybějících náležitostí pro přestup (hostování)
Je-li přestupní řízení pozastaveno pro chybějící náležitosti, musí být tyto náležitosti
doručeny účastníkem nejpozději do 3 měsíců od ohlášení přestupu.
3.5. Nedodání chybějících náležitostí pro přestup (hostování)
Nedodá-li účastník do 3 měsíců od ohlášení přestupu (hostování) chybějící náležitosti, bude
tiskopis: „Ohlášení registrace – přestupu – hostování“ vrácen s vyjádřením: „žádost o
přestup (hostování) se zamítá“.
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3.6. Hostování sportovce za jiný oddíl
Hostování sportovce za jiný oddíl je možné pouze v soutěži družstev. V soutěži jednotlivců
startuje sportovec za svůj mateřský (původní) oddíl.
3.6.1 Hostování za jiný oddíl v soutěži družstev se schválí pouze se souhlasem mateřského
(původního) oddílu.
3.6.2 Hostování se povoluje na dobu určitou v délce trvání 6 nebo 12 měsíců. Tyto termíny
jsou neměnné. Mateřský (původní) oddíl ani oddíl, ve kterém sportovec hostuje,
nemohou hostování zkrátit nebo zrušit v době jeho trvání.
3.6.3 Po dobu schváleného hostování nesmí sportovec startovat v soutěži družstev za jiný
oddíl (s výjimkou uvedenou v tomto PŘ – viz. bod 1.5).
3.6.4 Ukončení schváleného hostování se vyznačí v příloze průkazu zápasu.
4. Odvolání proti přestupu (hostování)
4.1. Kdo může podat odvolání proti přestupu (hostování)
Odvolání proti přestupu (hostování) mohou podat pouze účastníci přestupního řízení.
4.2. Termín pro odvolání přestupu (hostování)
Proti rozhodnutí o přestupu (hostování) se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne, kdy
byli o něm vyrozuměni, a to k VV SZČR. Odvolání se podává písemně doporučenou poštou.
4.3. Poplatky za odvolání proti rozhodnutí o přestupu (hostování)
Poplatky za odvolání proti rozhodnutí o přestupu (hostování) a způsob jejich platby jsou
uvedeny v Ekonomické směrnici SZČR.
4.4. Změna rozhodnutí STK SZČR Výkonným výborem SZČR
Jestliže změní Výkonný výbor SZČR rozhodnutí STK SZČR, bude poplatek za odvolání
vrácen účastníkovi, který se odvolání podal.
4.5. Neprojednávání odvolání proti rozhodnutí o přestupu (hostování)
Je-li odvolání podáno po uplynutí tímto PŘ stanovené lhůty nebo bez dokladu o zaplacení
poplatku, VV SZČR odvolání neprojednává.
4.6. Odkladný účinek odvolání
Odvolání nemá odkladný účinek. Až do rozhodnutí VV SZČR platí rozhodnutí STK SZČR.
5. Uvolňování závodníků, trenérů a rozhodčích do zahraničí
5.1. Všeobecné podmínky
Všichni závodníci, trenéři a rozhodčí, kteří budou mít zájem startovat (působit) v zahraničí,
jsou povinni předložit VV SZČR žádost o povolení činnosti v zahraničí, doloženou
souhlasem mateřského (původního) oddílu.
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5.2. Reprezentanti České republiky
Reprezentanti ČR předloží spolu se žádostí souhlas příslušného reprezentačního trenéra.
5.3. Finanční podmínky
Finanční podmínky spojené s činností (startem) v zahraničí jsou stanoveny v Ekonomické
směrnici SZČR.
5.4. Délka povolení činnosti (startu) v zahraničí
Povolení činnosti (startu) v zahraničí se vydává vždy na jeden kalendářní rok (od 1. ledna do
31. prosince).
6. Přestupní řízení cizích státních příslušníků
6.1. Cizí státní příslušník (dále jen CSP)
Za CSP je považován každý, kdo není držitelem českého občanství, s výjimkou osob dle
ustanovení 6.2 a 6.3 tohoto PŘ.
6.2. Osoba s dlouhodobým pobytem na území ČR
Za CSP není považována ta osoba, která má povolení k trvalému nebo dlouhodobému
pobytu na území ČR, vydané nejméně 2 roky před podáním přihlášky k registraci u SZČR.
6.3. Zahraniční student
Stejně tomu je i v případě zahraničního studenta, který má studijní index vydaný nejméně
dva roky před podáním přihlášky k registraci u SZČR.
6.4. Povolení činnosti (startu) pro CSP
6.4.1 Povolení činnosti (startu) pro CSP může vydávat VV SZČR opakovaně, ale vždy
pouze ne dobu jednoho roku.
6.4.2 Přestupy zaregistrovaných CSP u SZČR mezi jednotlivými oddíly v rámci ČR se řídí
všemi ustanoveními tohoto PŘ, včetně záležitostí ekonomických.
6.4.3 Finanční podmínky startu CSP v České republice jsou stanoveny v Ekonomické
směrnici SZČR.
6.4.4 Počet CSP, registrovaných v oddílech ČR, kteří jsou oprávněni startovat
v jednotlivých soutěžích schválených STK SZČR, je určen Rozpisem konkrétní
soutěže a za splnění podmínek uvedených v Registračním řádu SZĆR.
6.5. Respektování předpisů a směrnic SZČR
CSP, startující (působící) v soutěžích schválených STK SZČR, jsou povinni respektovat a
řídit se všemi předpisy, směrnicemi a jejich případnými doplňky, vydanými VV SZČR.

list číslo: 6

Přestupní řád Svazu zápasu České republiky
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Výklad, změny nebo doplňky tohoto Přestupního řádu SZČR
Výklad, změny nebo doplňky tohoto Přestupního řádu SZČR provádí pouze a výhradně
Výkonný výbor Svazu zápasu České republiky.
7.2. Porušení ustanovení tohoto Přestupního řádu SZČR
Porušení ustanovení tohoto Přestupního řádu SZČR je disciplinárním proviněním.
7.3. Zrušení platnosti předchozího Přestupního řádu SZČR
Ruší se platnost Přestupního řádu SZČR se všemi změnami a doplňky, schváleného dne
24.února 2006.
7.4. Platnost tohoto Přestupního řádu SZČR
Tento Přestupní řád SZČR byl schválen VV SZČR dne 22.10.2015 a nabývá platnosti dne
1.1.2016

Belo SVITEK

Ing. Libor BÍLEK

předseda VV SZČR

předseda STK SZČR

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – formulář „Ohlášení registrace – přestupu – hostování“.
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Příloha č. 1
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