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Poslání přestupního řádu 

Změny příslušnosti ke sportovním oddílům a klubům (přestupy a hostování) mají pomáhat k výchově a 
růstu talentovaných sportovců. Při těchto změnách je třeba přihlédnout k potřebám sportovních oddílů 

a klubů, i k odůvodněným zájmům sportovce a dbát na to, aby přestupy nenarušovaly regulérnost 

soutěží.  

Přestupní řád má zamezit: 
a) neoprávněnému startu sportovce za více oddílů 

b) neodůvodněnému střídání příslušnosti k mateřskému oddílu 

1. Základní ustanovení 

1.1. Tento přestupní řád ve svých ustanoveních o přestupech platí pro sportovce, kteří jsou členy 
Českého svazu karate JKA (dále jen JKA).  

1.2. Registrovaným sportovcem JKA se stává sportovec, který je členem klubu sdruženého 
v JKA, má proveden řádný zápis o příslušnosti do průkazu karate v rubrice členství, zaplacen 

registrační poplatek u JKA na příslušný rok a je zanesen do registru sportovců JKA.  

1.3. Příslušnost registrovaného sportovce v mateřském klubu trvá od svého vzniku (první zápis a 

první registrace sportovce)a zaniká úplným zrušením všech vazeb k mateřskému oddílu. Zánik 
členství musí být potvrzen původním oddílem (klubem) v rubrice odhlášen. 

2. Podmínky pro přestup 

2.1. Registrovaný sportovec může požádat o přestup pouze tehdy, jestliže je v mateřském oddíle 
(klubu) evidován nejméně 6 měsíců.  

2.2. Sportovec může požádat o přestup i tehdy, když má zastavenou závodní činnost. Schvalující 
orgán k této skutečnosti přihlédne.  

2.3. Přestupy lze realizovat během celého roku.   

2.4. Sportovec, který změnil bydliště nebo pracoviště (jiná obec), nastoupil nebo ukončil studium, 
učební obor, nebo následoval manžela(ku) do místa bydliště, může ohlásit přestup kdykoliv a to i 

tehdy, pokud není v mateřském oddíle (klubu) evidován nejméně 6 měsíců. Uvedená změna musí být 

vždy doložena s uvedením data, kdy ke změně došlo. V tomto případě však musí sportovec hlásit 
přestup do oddílu (klubu) v místě svého nového bydliště nebo v jeho blízkosti.  

3. Ohlášení přestupu 

3.1. Registrovaný sportovec se po dohodě s mateřským oddílem (klubem) a novým oddílem 
(klubem) dohodne na termínu přestupu. Dojde-li k dohodě, potvrdí mateřský oddíl (klub) sportovci do 

průkazu karate v rubrice odhlášen razítkem a podepíše, že byl sportovec vyňat z evidence 

mateřského oddílu (klubu). Pokud mateřský oddíl (klub) s přestupem nesouhlasí, sdělí své písemné 
stanovisko do 15-ti dnů od požádání sportovce o přestup oddílu (klubu), do kterého chce sportovec 

přestoupit i sportovci. Mateřský oddíl (klub) musí rovněž sdělit důvody svého nesouhlasu.  

3.2. Získá-li registrovaný sportovec od mateřského oddílu (klubu) souhlas k přestupu, nový oddíl 

(klub) potvrdí nové členství v průkazu karate a vezme sportovce do své evidence.  

3.3. Přestup uskutečněný v souladu s ustanoveními čl. 3.1. a 3.2. nemůže již registrovaný sportovec 



odvolat.  

3.4. Jestliže mateřský oddíl (klub) nesouhlasí s přestupem a nebude postupovat podle ustanovení čl. 
3.1., bere se to tak, jako kdyby s přestupem souhlasil. V tomto případě je povinen dát 

registrovanému sportovci výstupní razítko s podpisem.  

3.5. Pokud mezi oddílem (klubem) a registrovaným sportovcem nebo rodiči sportovce není 

uzavřena písemná smlouva, jejíž plnění nebylo ukončeno, neměl by mateřský oddíl (klub) bránit 
registrovanému sportovci v přestupu. 

4. Rozhodnutí o přestupu 

4.1. V případě, že se mateřský oddíl (klub) a nový oddíl (klub) sportovce nedohodnou, nebo není s 

řešením spokojen registrovaný sportovec, řeší přestup disciplinární komise JKA.  

4.2. Rozhodnutí může být vysloveno pouze takto: 
a) přestup se schvaluje 

b) přestup se pozastavuje za účelem bližšího prošetření 

c) přestup se zamítá (zdůvodnění)  

4.3. Příslušná disciplinární komise do 10-ti dnů podnět oznámí výkonnému výboru JKA (dále jen VV), 
věc projedná, sepíše zápis, rozhodne a uvědomí o svém rozhodnutí VV, sportovce i zúčastněné oddíly 

do 30-ti dnů od přijetí návrhu řízení.   

5. Odvolání proti rozhodnutí o přestupu 

5.1. Proti rozhodnutí disciplinární komise o přestupu může registrovaný sportovec (nebo zákonný 
zástupce), nebo dotčený klub podat ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyrozumění též písemné 

odvolání a to k výkonnému výboru  JKA a ten rozhodne o řešení přestupu, nebo vrátí disciplinární 
komisi k novému projednání se závazným doporučením postupu a to do 30-ti dnů ode dne doručení 

písemného odvolání.  

5.2. Odvolání po uplynutí stanovené lhůty se považuje za bezpředmětné, text je neprodleně zaslán 

s komentářem disciplinární komise VV k posouzení, zda nedošlo k porušení obecně závazných předpisů 
či jiných předpisů vydaných JKA.  

5.3. Odvolací orgán projedná odvolání do 30-ti dnů ode dne doručení a jeho rozhodnutí (nevrátí – li 
věc k novému projednání) je konečné. 

7. Hostování 

7.1. Hostování umožňuje start registrovaného sportovce za jiný oddíl (klub) bez ztráty příslušnosti k 

mateřskému oddílu (klubu).  

7.2. V době hostování musí registrovaný sportovec startovat v soutěži jednotlivců nebo družstev jen 
za oddíl (klub), ve kterém má hostování povoleno.  

7.3. Hostování může být povoleno se souhlasem mateřského oddílu (klubu). Hostování se znamená v 
průkazu karate včetně začátku a doby hostování. Minimální doba hostování je 6 měsíců.  

7.4. Proti stanovisku oddílu (klubu) nepovolit hostování se nelze odvolat. V případě nesouhlasu klubu 
může buď registrovaný sportovec setrvat dále, nebo požádat o přestup.   



8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Žádost o přestup předkládá registrovaný sportovec.  

8.2. Jakékoliv záznamy o přestupu nebo hostování směji provádět v průkazu karate pouze oprávnění 

funkcionáři příslušných orgánů v souladu s tímto řádem. Jestliže je zápis v průkazu nečitelný, bez 
podpisu oprávněné osoby, razítka klubu, nebo data, je neplatný.  

8.3. Veškerý písemný styk související s přestupem nebo odvoláním proti rozhodnutí o přestupu se 
provádí formou doporučených poštovních zásilek a pro termín plnění je rozhodující datum převzetí této 

zásilky.  

8.4. Ohlášení přestupu nebo udělení hostování jiným způsobem než je stanoveno tímto řádem, je 

neplatné.  

8.5. Porušení ustanovení tohoto přestupního řádu se stíhá v disciplinárním řízení disciplinární komisí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno VV JKA ČR 6. 12. 2012 v Praze usneseném U 8-8/2012  

 

Tímto Přestupním řádem se ruší s okamžitou platností Přestupní řád  JKA ČR schválen VV 

11. 9. 1998.  

 

 Předseda 

Ing. Karel Strnad 

 


