
 

1  Přestupní řád Českého korfbalového svazu  

PŘESTUPNÍ ŘÁD 

ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
 

Článek 1 
 

(1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují změny oddílové 
příslušnosti hráčů registrovaných v Českém korfbalovém svazu (dále jen „ČKS“). 

(2) Účastníky řízení o změně oddílové příslušnosti jsou: 
a) hráč 
b) oddíl, za který je hráč registrován (dále jen „mateřsky oddíl“), 
c) oddíl, do něhož hráč hlásí přestup, hostování nebo střídavé hostování (dále jen nový 

oddíl“). 
(3) O změnách oddílové příslušnosti rozhoduje matriční komise ČKS (dále jen „matriční komise“). 
(4) Každý hráč, který je v ČKS řádně registrován, má právo požádat o přestup, hostování nebo 

střídavé hostování. 
(5) Přestupní období: 

a) Přestupní období je od 1.července do 28.února 
b) Žádosti o opakovaný přestup se podávají kdykoliv 
c) Žádosti o hostování a o střídavé hostování se podávají od 1.července do 28.února 

d) Žádost o přestup se považuje za podanou v přestupním období, pakliže bylo v období 

přestupního období podáno odvolání proti rozhodnutí matriční komise dle článku 15. 
 
(6) Akt změny oddílové příslušnosti je především záležitostí hráče. Vyřízením potřebných 

náležitostí může hráč pověřit zástupce, který však tuto skutečnost musí být schopen písemně 
doložit. V samotném řízení změny oddílové příslušnosti se neprojednávají spory vzniklé z 
těchto vztahů – má se za to, že co bylo učiněno, učinil hráč. 
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PŘESTUP 
 
 

Článek 2 
 
Přestupem se rozumí trvalá změna oddílové příslušnosti. V případě splnění veškerých náležitostí 
k přestupu provede matriční komise změnu záznamu k hráči v evidenční databázi ČKS. 

 
 

Náležitosti žádosti o přestup 
 

 
Článek 3 

 
(1) Hráč, který žádá o přestup, je povinen čitelně vyplnit tiskopis „Žádost o přestup“ se svými údaji 

a identifikací mateřského a nového oddílu. Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše a uvede 
datum podpisu. Datum podpisu nesmí být v den podání žádosti o přestup starší 6 měsíců. 

(2) Hráč požádá mateřský oddíl doložitelným způsobem o vyjádření k jeho žádosti. Mateřský oddíl 

je povinen se do 10 dnů k hráčově žádosti vyjádřit. Pokud mateřský oddílu tuto lhůtu nesplní, 
může být žádost posuzována matriční komisí, jako když oddíl s žádostí souhlasí. Takovéto 
jednání může být dále předáno k disciplinárnímu řízení. 

(3) K vyplněnému tiskopisu přiloží hráč následující doklady: 

a) hráč mladší 15-ti let souhlasné stanovisko zákonného zástupce.  
b) pokud je na přestupním lístku uvedeno požadované odstupné, na kterém se oddíly 

dohodly a uvedly do žádosti, doklad o jeho vyrovnání. 

 
 

Poplatek za přestup 
 

 
Článek 4 

 
(1) Poplatek za projednání žádosti o přestup je stanoven ve výši 500,- Kč. Poplatek se poukazuje 

bezhotovostním platebním stykem na účet ČKS. 
(2) Řádně vyplněný tiskopis včetně dalších náležitostí doručí hráč matriční komisi ČKS. 
(3) Podání žádosti o přestup nemůže být po jejím podání vzata zpět. 

 
 

Rozhodování o přestupu 
 

 

Článek 5 
 
(1) Matriční komise žádost o přestup neprojedná: 

a) byla-li podána mimo stanovené přestupní období s výjimkou ustanovení článku 5 odst.3, 
písm. b) (čekací doba) 

b) nemá-li některou z náležitostí dle článku 3 
c) nemá-li hráč ukončené hostování včetně střídavého hostování, to však neplatí v případě 

přestupu do oddílu, ve kterém má hráč platné hostování nebo střídavé hostování. 
(2) Matriční komise žádost o přestup neschválí, nebyl-li uhrazen poplatek za přestup. 
(3) Matriční komise žádost o přestup schválí: 

a) souhlasí-li s přestupem mateřský oddíl 
b) přes nesouhlas mateřského oddílu, jedná-li se o opakovanou žádost do téhož oddílu po 

uplynutí 6 měsíců (čekací doba). Za opakovanou se uznává žádost tehdy, jestliže hráč 
v průběhu čekací doby nepodal žádnou jinou žádost o přestup nebo hostování a zaslal-li 

opakovanou žádost o přestup do 10 dnů po uplynutí čekací doby matriční komisi. 
Opakovaná žádost o přestup musí obsahovat náležitosti uvedené v článku 3. Matriční 
komise přestup schválí, jsou-li splněny podmínky opakovaného přestupu a předložen 
doklad o úhradě odstupného. 
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HOSTOVÁNÍ 
 
 

Článek 6 
 
Hostováním se rozumí časově omezená změna oddílové příslušnosti na minimální dobu 6 měsíců. 
V případě splnění veškerých náležitostí k hostování provede matriční komise dočasnou změnu 

záznamu k hráči v evidenční databázi ČKS. 
 
 

Náležitosti žádosti o hostování 
 
 

Článek 7 
 
(1) Hráč, který žádá o přestup hostování je povinen čitelně vyplnit tiskopis „Žádost o hostování“ se 

svými údaji a identifikací mateřského a nového oddílu. Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně 
podepíše a uvede datum podpisu. Datum podpisu nesmí být v den podání žádosti o hostování 

starší 6 měsíců. 
(2) Hráč požádá mateřský oddíl doložitelným způsobem o vyjádření k jeho žádosti. Mateřský oddíl 

je povinen se do 10 dnů k hráčově žádosti vyjádřit. Pokud mateřský oddílu tuto lhůtu nesplní, 
může být žádost posuzována matriční komisí, jako když oddíl s žádostí souhlasí. Takovéto 
jednání může být dále předáno k disciplinárnímu řízení. 

(3) K vyplněnému tiskopisu přiloží hráč následující doklady: 

a) hráč mladší 15-ti let souhlasné stanovisko zákonného zástupce.  

b) pokud je na hostovacím lístku uvedeno požadované odstupné, na kterém se oddíly 
dohodly a uvedly do žádosti, doklad o jeho vyrovnání. 

 

 

Poplatek za hostování 
 

 
Článek 8 

 
(1) Poplatek za projednání žádosti o hostování je stanoven ve výši 500,- Kč. Poplatek se 

poukazuje bezhotovostním platebním stykem na účet ČKS. 

(2) Hostování lze dohodou oddílů a hráče ukončit před uplynutím sjednané doby na základě 
podání „Žádosti o ukončení hostování“, ne však dříve než 3  6 měsíců ode dne rozhodnutí 
matriční komise o schválení hostování a pouze v termínu dle článku 1 odst. 5. Poplatek za 
předčasné ukončení hostování se stanoví ve výši 500,- Kč. 

(3) Řádně vyplněný tiskopis včetně dalších náležitostí doručí hráč matriční komisi ČKS. 

(4) Podání žádosti o hostování nemůže být po jejím podání vzata zpět. 

 
 

Rozhodování o hostování 
 

 
Článek 9 

 
(1) Matriční komise žádost o hostování neprojedná: 

a) byla-li podána mimo stanovené přestupní období  
b) nemá-li některou z náležitostí dle článku 7 
c) je-li hráč na střídavém hostování, to však neplatí v případě hostování do oddílu, ve 

kterém má hráč platné střídavé hostování 
(2) Matriční komise žádost o hostování neschválí, nebyl-li uhrazen poplatek za hostování. 

(3) Matriční komise žádost o hostování schválí: 
a) souhlasí-li s hostováním mateřský oddíl 
b) přes nesouhlas mateřského oddílu a bez práva mateřského oddílu na odstupné v případě, 

že mateřský oddíl nemá žádné družstvo, kde by hráč mohl hrát a nemůže tak za mateřský 
oddíl startovat. 

(4) Hostování se ukončí na základě písemné žádosti mateřského oddílu nebo hráče, pokud 
odpadne důvod, pro nějž bylo hostování přes nesouhlas mateřského oddílu schváleno. 
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STŘÍDAVÉ HOSTOVÁNÍ 
 
 

Článek 10 
 
(1) Střídavým hostováním se rozumí časově omezené oprávnění hráče nastupovat v mateřském 

oddíle a součastně i v konkrétním družstvu nového oddílu 

(2) Na základě dohody mezi oddíly lze hráče s jeho souhlasem uvolnit na střídavé hostování a to 
na dobu maximálně 10 měsíců. V případě splnění veškerých náležitostí ke střídavému 
hostování provede matriční komise k hráči záznam v evidenční databázi ČKS. Střídavé 
hostování nelze předčasně ukončit. 

(3) Střídavé hostování je povoleno pouze v případě, že mateřský oddíl nemá družstvo ve stejné 
či vyšší soutěži než kam by hráč střídavě hostoval. Během střídavého hostování je hráč 
nadále oprávněn nastupovat za svůj mateřský oddíl. 

(4) Hráč, který podává žádost o střídavé hostování, nesmí být současně na hostování v jiném 
oddílu. 

 
 

Náležitosti žádosti o střídavé hostování 
 
 

Článek 11 
 
(1) Hráč, který žádá o střídavé hostování je povinen čitelně vyplnit tiskopis „Žádost o střídavé 

hostování“ se svými údaji a identifikací mateřského a nového oddílu. Hráč vyplněný tiskopis 

vlastnoručně podepíše a uvede datum podpisu. Datum podpisu nesmí být v den podání žádosti 
o hostování starší 6 měsíců. 

(2) Hráč požádá mateřský oddíl doložitelným způsobem o vyjádření k jeho žádosti. Mateřský oddíl 

je povinen se do 10 dnů k hráčově žádosti vyjádřit. Pokud mateřský oddílu tuto lhůtu nesplní, 
může být žádost posuzována matriční komisí, jako když oddíl s žádostí souhlasí. Takovéto 
jednání může být dále předáno k disciplinárnímu řízení. 

(3) K vyplněnému tiskopisu přiloží hráč mladší 15-ti let souhlasné stanovisko zákonného zástupce.  
 
 

Poplatek za střídavé hostování 
 

 
Článek 12 

 
(1) Poplatek za projednání žádosti o střídavé hostování je stanoven ve výši 500,- Kč. Poplatek 

se poukazuje bezhotovostním platebním stykem na účet ČKS. 

(2) Řádně vyplněný tiskopis včetně dalších náležitostí doručí hráč matriční komisi ČKS. 

(3) Podání žádosti o střídavé hostování nemůže být po jejím podání vzata zpět. 
 
 

Rozhodování o střídavém hostování 
 
 

Článek 13 
 
(1) Matriční komise žádost o střídavé hostování neprojedná: 

a) byla-li podána mimo stanovené období dle článku 1 odst. 5. 
b) nemá-li některou z náležitostí dle článku 11 

c) nemá-li hráč ukončené hostování, nebo právě střídavě hostuje 
(2) Matriční komise žádost o střídavé hostování neschválí, nebyl-li uhrazen poplatek za střídavý 

start. 
(3) Matriční komise žádost o střídavé hostování schválí, souhlasí-li se střídavým 

hostováním mateřský oddíl. 
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USTANOVENÍ PRO PŘESTUPY/HOSTOVÁNÍ DO 
ZAHRANIČÍ A START CIZINCŮ 

 

 

Náležitosti žádosti 
 
 

Článek 14 
 
(1) Hráč, který žádá o přestup či hostování, je povinen čitelně vyplnit tiskopis „Žádost o přestup 

(hostování)“ se svými údaji a identifikací mateřského a nového oddílu. Hráč vyplněný tiskopis 
vlastnoručně podepíše a uvede datum podpisu. Datum podpisu nesmí být v den podání žádosti 
o hostování starší 6 měsíců. 

(2) Hráč požádá mateřský oddíl doložitelným způsobem o vyjádření k jeho žádosti. Mateřský oddíl 

je povinen se do 10 dnů k hráčově žádosti vyjádřit. Pokud mateřský oddílu tuto lhůtu nesplní, 
může být žádost posuzována matriční komisí, jako když oddíl s žádostí souhlasí.  

(3) K vyplněnému tiskopisu přiloží hráč mladší 15-ti let souhlasné stanovisko zákonného zástupce.  
 
 

Poplatek za projednání 
 
 

Článek 15 
 
(1) Poplatek za projednání žádosti o přestupu (hostování) do zahraničí nebo start cizinců je 

stanoven ve výši 500,- Kč. Poplatek se poukazuje bezhotovostním platebním stykem na účet 
ČKS. 

(2) Řádně vyplněný tiskopis včetně dalších náležitostí doručí hráč matriční komisi ČKS. 
(3) Podání žádosti o přestup (hostování) do zahraničí nebo start cizinců nemůže být po jejím 

podání vzata zpět. 
 

 

Rozhodování o přestupu (hostování) do zahraničí, start cizinců 
 
 

Článek 16 
 
(1) Matriční komise žádost neprojedná: 

a) nemá-li některou z náležitostí dle článku 14, 
b) nemá-li hráč ukončené hostování, nebo právě střídavě hostuje. 

(2) Matriční komise žádost o střídavé hostování neschválí, nebyl-li uhrazen poplatek. 

(3) Matriční komise žádost o střídavé hostování schválí: 

a) souhlasí-li mateřský oddíl s přestupem (hostováním) do zahraničí, 
b) souhlasí-li zahraniční mateřský oddíl s přestupem (hostováním) do ČR. 

 
 

OZNAMOVÁNÍ ROZHODNUTÍ 
 
 

Článek 17 
 

(1) Matriční komise projedná žádost o přestup, hostování, střídavé hostování, nebo ukončení 
hostování bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 7 dnů od jejího obdržení. Rozhodnutí o 
změně oddílové příslušnosti oznamuje matriční komise účastníkům řízení, ve výše uvedené 

lhůtě, elektronicky (e-mailem). 
(2) Matriční komise zveřejňuje seznam matričních úkonů na internetových stránkách ČKS. 
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ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ MATRIČNÍ KOMISE 
 

 
Článek 18 

 
(1) Účastníci řízení o změně oddílové příslušnosti, dle článku 1 odst. 2, se mohou proti rozhodnutí 

matriční komise odvolat písemně elektronickou nebo doporučenou poštou do 15 dnů od 

doručení rozhodnutí.   
(2) Odvolání musí splňovat podmínky stanovené v Odvolacím řádu ČKS. Odvolání nemá odkladný 

účinek. 
(3) Průběh řízení o odvolání se řídí Odvolacím řádem. 
  
 

ODSTUPNÉ 
 

 

Článek 19 
 
(1) Za přestup nebo hostování uhradí nový oddíl mateřskému oddílu odstupné, uvedené na 

formuláři žádosti, dle vzájemné dohody obou oddílů. 
(2) V případě opakované žádosti o přestupu (po čekací době) se oddílům v jednotlivých soutěžích 

přiřazují přestupní částky následovně: 
a) senior  2.000,- Kč 

b) dorostenec  1.000,- Kč 
c) žák      500,- Kč 

(3) V případě, že hráč, který v posledním roce od podání opakované žádosti o přestup je uveden 
na soupisce širšího výběru reprezentace ČR v korfbalu, přičítá se k odstupnému částka ve 

výši 2.000,- Kč. 
(4) Věková kategorie hráče je posuzována podle aktuálního věku hráče v den podání opakované 

žádosti o přestup. 

 
 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

Článek 20 
 
(1) Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování, střídavém 

hostování a ukončení hostování činní mateřský a nový oddíl. Musí obsahovat podpisy dvou 

zmocněnců oddílu spolu s čitelným uvedením jména podpisujících a razítka, pokud jej oddíl 
užívá. Bez uvedení těchto náležitostí matriční komise žádost neprojedná. 

(2) Přestupní záležitosti může za hráče, který podepsal předepsaným způsobem žádost, odesílat 
a předávat kdokoliv. Orgány činné ve změně oddílové příslušnosti hráče neprojednávají spory 
vzniklé z těchto vztahů. Má se za to, že to, co bylo učiněno, učinil hráč. 

(3) Lhůty uvedené v tomto řádu jsou splněny, byla-li písemnost prokazatelně podána nejpozději 
v poslední den lhůty. Je-li takovýmto dnem sobota, neděl či státní svátek, je za poslední den 

považován nejbližší pracovní den.  
(4) Porušení ustanovení přestupního řádu nebo jejich obcházení je nepřípustné a považuje se 

disciplinární provinění. 
(5) Tento přestupní řád ČKS schválil Výkonný výbor ČKS a vstupuje v platnost dne 09.09.2019.  

Ruší se platnost dosavadního Přestupního řádu ČKS. 
 


