PŘESTUPNÍ ŘÁD ČFPH
Článek 1
Základní ustanovení
1.

2.

3.
4.

5.

Přestupní řád České federace Powerchair Hockey, z. s. (dále jen „PŘ ČFPH“) stanovuje podmínky, za
nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti všech hráčů. Jedná se o hráče, kteří s mateřským
klubem buď mají uzavřenou evidovanou smlouvu, nebo jejich vztah ke klubu není nijak smluvně
upraven.
Účastníky řízení o změně klubové příslušnosti jsou:
a) hráč,
b) klub, v němž je hráč registrován (dále jen „mateřský klub“),
c) klub, do něhož hráč hlásí přestup nebo hostování (dále jen „nový klub“).
O změnách klubové příslušnosti rozhoduje výkonný výbor ČFPH (dále jen „VV ČFPH“).
Přestupní období
a) Žádosti o přestupy se podávají od 1. května do 1. června.
b) Žádosti o hostování se podávají od 1. května do 1. června nebo od 1. prosince do 31. ledna.
Toto ustanovení se vztahuje rovněž na hráče startující v zahraničních klubech, kteří
přestupují do klubů v ČR.
c) Žádost o přestup a hostování nemůže hráč podat dříve, než uplyne od schválení jeho
předešlého přestupu doba 6 měsíců (registrační doba) a hostování doba 3 měsíců.
Žádost o přestup a hostování se považuje za podanou v termínu, pokud byla žádost zaslána
doporučenou poštou, emailem nebo osobně předána v přestupním období.
Článek 2
Přestup

1.

Za přestup se považuje trvalá změna klubové příslušnosti. VV ČFPH provede změnu záznamu
v evidenční databázi.
2. Náležitosti žádosti o přestup
a) Hráč, který žádá o přestup, je povinen řádně vyplnit originál tiskopisu „Žádost o přestup“.
Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše s uvedením data podpisu. Datum podpisu
nesmí být v den podání žádosti o přestup starší 6 měsíců.
b) Hráč požádá mateřský klub o vyjádření k jeho žádosti osobně, emailem nebo doporučenou
poštou.
c) Mateřský klub je povinen se do 14 dnů vyjádřit k hráčově žádosti. Pokud mateřský klub
nesplní tuto lhůtu, bude předán k disciplinárnímu řízení a žádost může být posuzována, jako
když klub se žádostí souhlasí.
d) K vyplněnému tiskopisu přiloží hráč následující doklady:
 Hráč mladší 18 let souhlasné stanovisko svého zákonného zástupce.
 Pokud je na přestupním lístku uvedeno požadované odstupné, doklad o vyrovnání
se mezi kluby, popřípadě doklad o splnění rozhodnutí VV ČFPH.
3. Vyplněný tiskopis včetně dalších náležitostí zašle hráč doporučenou poštou, emailem nebo osobně
doručí VV ČFPH.
4. Podanou žádost o přestup nemůže hráč vzít zpět.
5. Poplatek za přestup je stanoven ve výši 300,- Kč.
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Článek 3
Hostování
1.

Za hostování se považuje časově omezená změna klubové příslušnosti. VV ČFPH provede dočasnou
změnu záznamu v evidenční databázi.
2. Na základě dohody mezi kluby lze hráče s jeho souhlasem uvolnit na hostování v jiném klubu, a to na
dobu, která nesmí být kratší než 1 měsíc a musí být ukončena nejpozději ke konci každého soutěžního
roku.
3. Hostování je možno se souhlasem mateřského klubu, klubu, v němž hráč hostuje, a hráče, prodloužit
na základě podání nové žádosti. Hostování lze ukončit dohodou klubu a hráče před uplynutím sjednané
doby, ne však dříve než za 3 měsíce ode dne rozhodnutí VV ČFPH o schválení hostování.
4. Náležitosti žádosti o hostování:
a) Hráč, který žádá o hostování, je povinen řádně vyplnit originál tiskopisu „Žádost o
hostování“. Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše s uvedením data podpisu. Datum
podpisu nesmí být v den podání žádosti o přestup starší 6 měsíců.
b) Hráč požádá mateřský klub o vyjádření k jeho žádosti osobně, emailem nebo doporučenou
poštou.
c) Mateřský klub je povinen se do 14 dnů vyjádřit k hráčově žádosti. Pokud mateřský klub
nesplní tuto lhůtu, bude předán k disciplinárnímu řízení a žádost může být posuzována, jako
když klub se žádostí souhlasí.
d) K vyplněnému tiskopisu přiloží hráč následující doklady:
 Hráč mladší 18 let souhlasné stanovisko svého zákonného zástupce.
 Pokud je na žádosti o hostování uvedeno požadované odstupné, doklad o
vyrovnání se mezi kluby.
5. Vyplněný tiskopis včetně dalších náležitostí zašle hráč doporučenou poštou nebo osobně doručí VV
ČFPH.
6. Poplatek za hostování je stanoven ve výši 200,- Kč.
7. Poplatek za předčasně ukončené hostování je stanoven ve výši 100,- Kč.
Článek 4
Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Klub může s hráčem uzavřít smlouvu, na základě které se hráč na určité období vzdá práva podat
žádost o přestup či hostování v jiném klubu bez souhlasu mateřského klubu.
Aby tato smlouva byla účinná pro účely tohoto přestupního řádu, musí obsahovat tzv. evidenční
dodatek. Evidenční dodatek bude zaslán do evidence. Dnem doručení VV ČFPH se v případě
zaplaceného poplatku stane smlouva účinná vůči ostatním klubům.
Během platnosti této smlouvy může hráč podat žádost o přestup či hostování pouze na základě
souhlasu mateřského klubu a po předložení dohody o vypořádání mezi kluby, podepsanou
oprávněnými funkcionáři obou klubů.
Hráč nesmí podepsat a zaregistrovat novou smlouvu s jiným klubem dříve než šest měsíců před
vypršením platnosti platné registrované smlouvy. Po vypršení platnosti dosavadní smlouvy hráč
přestupuje za stejných podmínek jako hráč beze smlouvy.
Smlouvu lze uzavřít pouze s hráčem starším 16 let.
Smlouvu nelze uzavřít na delší dobu než tři roky, jinak je smlouva neplatná.
Poplatek za registraci evidenčního dodatku se stanoví ve výši 100,- Kč.
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Článek 5
Rozhodování o přestupu
1.

2.

VV ČFPH žádost o přestup neprojedná:
a) Byla-li podána mimo stanovené přestupní období nebo v registrační době (článek 1 odst. 1),
s výjimkou ustanovení v tomto článku odst. 2 pís. b) (čekací doba).
b) Byla-li podána z jiného než z mateřského klubu.
c) Nemá-li některou z náležitostí článku 2 odst. 2 a článku 6 odst. 2.
d) Nemá-li hráč ukončené hostování.
e) Směřuje-li do klubu, vůči němuž byl vysloven zákaz přestupů.
f) Eviduje-li VV ČFPH platný evidenční dodatek, na základě kterého se hráč vzdal práva podat
žádost o přestup.
VV ČFPH žádost o přestup schválí:
a) Souhlasí-li s přestupem mateřský klub.
b) I přes nesouhlas mateřského klubu, ale s účinností po uplynutí 6 měsíců od data schválení
přestupu.
c) Přes nesouhlas mateřského klubu v případě, že tento hráč v době podání žádosti o přestup
není registrován v ČFPH déle než 12 měsíců.
d) Jde-li o hráče, který nedosáhl 12 let věku, se souhlasem zákonného zástupce i proti
námitkám mateřského klubu bez čekací doby a práva mateřského klubu na odstupné. Nový
klub je povinen s mateřským klubem o přestupu hráče jednat nebo alespoň mateřský klub
písemně informovat o svém zájmu o přestup hráče. Pokud se mateřský klub nevyjádří přímo
na přestupním formuláři, je nový klub povinen přiložit k žádosti o přestup stejnopis sdělení a
podací lístek o zaslání originálu sdělení o přestupu mateřskému klubu.
Článek 6
Rozhodování o hostování

1.

2.

3.

VV ČFPH žádost o hostování neprojedná:
a) Byla-li podána mimo stanovené období nebo v registrační době (článek 1 odst. 4)
b) Byla-li podána z jiného než z mateřského klubu.
c) Nemá-li některou z náležitostí článku 3 odst. 4 a článku 6 odst. 2.
d) Směřuje-li do klubu, vůči němuž byl vysloven zákaz hostování.
VV ČFPH žádost o hostování schválí:
a) Souhlasí-li s hostováním mateřský klub.
b) Přes nesouhlas mateřského klubu, jde-li o hráče, který změnil své trvalé nebo přechodné
bydliště a z tohoto důvodu nemůže za mateřský klub startovat a žádá o povolení hostování v
klubu, který má sídlo v místě hráčem navštěvované školy.
Hostování se ukončí, pokud odpadne důvod, pro nějž bylo hostování přes nesouhlas mateřského klubu
schváleno.
Článek 7
Oznamování rozhodnutí

1.
2.
3.

VV ČFPH projedná žádost o přestupu, hostování, resp. ukončení hostování v nejkratší možné době,
nejdéle však do 15 dnů od jejího obdržení.
VV ČFPH své rozhodnutí oznamuje všem účastníkům přestupního řízení do 7 dnů.
Neprojednala-li VV ČFPH žádost o přestup či hostování, sdělí to všem dotčeným stranám a zašle
odesílatelovi zpět žádost včetně všech náležitostí.
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Článek 8
Odvolání proti rozhodnutí VV ČFPH
1.
2.
3.

Účastnící přestupního řízení (článek 1 odst. 2) se mohou proti rozhodnutí VV ČFPH odvolat písemně
doporučenou poštou nebo emailem do 15 dnů od doručení rozhodnutí ke KRK ČFPH.
Odvolání musí splňovat podmínky stanovené v odvolacím řádu ČFPH.
Odvolání nemá odkladný účinek.
Článek 9
Odstupné

1.

Za přestup nebo hostování uhradí nový klub mateřskému klubu případné odstupné podle vzájemné
dohody.
Článek 10
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1.

2.

3.
4.
5.

Přestupní náležitosti může za hráče, který je předepsaným způsobem podepsal, odesílat i předávat
adresátu kdokoli. Orgány činné v přestupním řízení neprojednávají spory vzniklé z těchto vztahů. Má se
za to, že co bylo učiněno, učinil hráč.
Lhůty uvedené v tomto přestupním řádu jsou splněné, byla-li písemnost prokazatelně (podací lístek
pošty, datum a čas odeslaného emailu) podána nejpozději v poslední den lhůty a je-li tímto dnem
sobota, neděle nebo státem uznaný svátek, v nejbližší následující pracovní den.
Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle přestupního řádu, případně dalších
předpisů ČFPH.
Porušování ustanovení tohoto přestupního řádu, jejich obcházení, jakož i jednání proti pravidlům
sportovní morálky je nepřípustné a podléhá sankcím.
Tento přestupní řád nabývá účinnosti dne 20. června 2016.
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