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HLAVA I. - Základní ustanovení.

Článek 1.
Každý hráč badmintonu, který je registrovaný u ČBaS, může požádat o hostování nebo o změnu registrace tj. o přestup 
do jiného badmintonového klubu podle tohoto přestupního řádu.

HLAVA II. - Žádost o přestup.

Článek 2.
Hráč může hlásit přestup jen tehdy, jestliže byl za svůj současný klub registrován nejméně 12 měsíců.

Článek 3.
Přestupní termíny pro řádný přestup jsou stanoveny takto:

21.-28. února
21.-28. srpna

V případě, že mateřský i nový klub souhlasí, může být přestup podán kdykoliv, při splnění článku 2.

Článek 4.
Hráč může hlásit přestup v určeném termínu pouze do jednoho klubu. Pokud hráč hlásí přestup do dvou nebo více klubů 
najednou, přestupy se zamítnou a proti hráči se zavede disciplinární řízení.

Článek 5.
Před ohlášením přestupu je hráč povinen vyrovnat svému mateřskému klubu všechny hmotné a finanční pohledávky.

Článek 6.
Ohlášení přestupu provede hráč písemně na tiskopise „Ohlášení přestupu“, který řádně a čitelně vyplní perem (propisova-
cí tužkou) nebo na psacím stroji a vlastnoručně podepíše.
Na příslušném místě tiskopisu si dá hráč potvrdit souhlas s přestupem od klubu, do kterého hlásí přestup (razítko a podpis 
odpovědného pracovníka).
„Ohlášení přestupu“ zašle hráč doporučeně poštou:

a) 3x příslušné sportovní komisi (STK), která o přestupu rozhoduje (článek 13)
b) 1x mateřskému klubu a to jen tehdy, pokud nedostal souhlas s přestupem přímo na tiskopis „Ohlášení přestu-

pu“ včetně razítka a podpisu odpovědného pracovníka tohoto klubu.

Článek 7.
K tiskopisu zasílanému STK (článek 6a) přiloží hráč

- doklad o zaplacení poplatku 100,- Kč zaslaného na konto příslušného svazu, jehož STK přestup projednává.
- dále přiloží svoji hráčskou licenci, kterou mu je klub povinný vydat, pokud ji má v držení a 1x foto.
- v případě, že hráč neobdržel vyjádření mateřského klubu, přiloží rovněž poštovní doklad o zaslání tiskopisu „Oh-

lášení přestupu“ mateřskému klubu.

Článek 8.
Hráč může hlásit přestup z jakéhokoliv důvodu, případně nemusí důvod uvést. STK při projednávání přestupu k jeho 
důvodům přihlédne. Ohlášený přestup hráč nemůže odvolat.

článek 9.
Mateřský klub může za hráče požadovat odstupné, jehož výše je stanovena takto:

a) 50.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 100. místa světového žebříčku ve dvouhře či do 50. místa světo-
vého žebříčku v párové disciplíně

b) 40.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 4. místa celostátního žebříčku dospělých
c) 35.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 8. místa celostátního žebříčku dospělých
d) 30.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 12. místa celostátního žebříčku dospělých
e) 15.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 20. místa celostátního žebříčku dospělých
f) 5.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 50. místa celostátního žebříčku dospělých
g) 20.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 4. místa celostátního žebříčku mládežnické kategorie U 19
h) 15.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 8. místa celostátního žebříčku mládežnické kategorie U 19
i) 5.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 20. místa celostátního žebříčku mládežnické kategorie U 19
j) 15.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 4. místa celostátního žebříčku mládežnické kategorie U 17
k) 10.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 8. místa celostátního žebříčku mládežnické kategorie U 17
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l) 3.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 20. místa celostátního žebříčku mládežnické kategorie U 17
m) 8.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 4. místa celostátního žebříčku mládežnické kategorie U 15
n) 5.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 8. místa celostátního žebříčku mládežnické kategorie U 15
o) 1.000,- Kč za hráče či hráčku, který(á) je do 20. místa celostátního žebříčku mládežnické kategorie U 15

Poznámky:
- umístění na žebříčku = pořadí na aktuálním platném žebříčku v době ohlášení přestupu. Aktuálním žebříčkem se 

rozumí žebříček průběžně vydávaný STK ČBaS po každém odehraném GPA či MČR nebo konečný žebříček. Započítá-
vá se vždy nejlepší umístění ze všech tří bodovaných disciplín (dvouhra, čtyřhra a smíšená čtyřhra). Při opakovaném 
ohlášení přestupu podle článku 16 Přestupního řádu se bude výše odstupného řídit podle vyššího dosaženého pořadí 
na žebříčcích platných v době prvního nebo v době opakovaného ohlášení přestupu.

- při stanovení kategorie odstupného není rozhodující věk, ale je vždy bráno v úvahu nejvýhodnější umístění  přestu-
pujícího hráče pro mateřský klub.

- vždy může dojít k dohodě o podmínkách přestupu mezi kluby s vyšším či menším odstupným než je stanoveno 
v tomto dokumentu či k dohodě o přestupu bez odstupného.

- konkrétní výše odstupného musí být napsána v kolonce „Vyjádření mateřského oddílu“ na přestupním lístku, pokud 
mateřský oddíl úhradu této částky stanovuje jako podmínku schválení přestupu.

- i u hráčů, které nelze posuzovat podle výše uvedených kritérií, může být mezi kluby dohodnuta libovolná částka 
odstupného, avšak v tomto případě není dohodnutá částka součástí přestupu.

Článek 10.
V případě, že mateřský klub potvrdí souhlas s přestupem, STK přestup schválí.

Článek 11.
V případě, že mateřský klub nepotvrdil svůj souhlas s přestupem, je povinný po obdržení „Ohlášení přestupu“ nejpozději 
do 10 dní odeslat doporučeně poštou hráči i příslušné STK svoje stanovisko k přestupu včetně případných výhrad. Pokud 
STK neobdrží toto stanovisko, předpokládá souhlas s přestupem.

Článek 12.
Pokud hráč považuje stanovisko mateřského klubu k přestupu za nesprávné nebo má k němu výhrady, oznámí to písem-
ně STK do 7 dní po obdržení stanoviska mateřského klubu doporučeně poštou.

HLAVA III. - Rozhodnutí o přestupu

Článek 13.
O přestupech řádně ohlášených podle tohoto přestupního řádu rozhoduje:

a) o přestupech v rámci oblasti - STK (případně řídící soutěží) oblastního svazu
b) o přestupech mezi oblastmi STK ČBaS

Článek 14.
Pokud není přestup po formální stránce správný, pozastaví se. 

Článek 15.
V případě, že mateřský klub s přestupem odůvodněně nesouhlasí a hráč neprokáže závažný důvod, přestup se zamítne.
Bez uhrazení stanoveného či dohodnutého odstupného nebo bez všestranně potvrzené dohody o podmínkách přestupu 
bez odstupného musí být přestup zamítnut.

Článek 16. 
Pokud hráč ohlásí v nejbližším přestupním termínu přestup do téhož klubu, do kterého mu byl v předcházejícím přestup-
ním termínu přestup zamítnutý, povolí STK přestup bez ohledu na stanovisko mateřského klubu (při dodržení všech usta-
novení článků 5, 7 a 9). I v tomto případě platí, že bez uhrazení stanoveného či dohodnutého odstupného nebo bez vše-
stranně potvrzené dohody o podmínkách přestupu bez odstupného musí být přestup zamítnut. Zaplacení stanoveného 
(článek 9) či dohodnutého odstupného nebo potvrzenou dohodu o podmínkách přestupu je povinen příslušné STK doložit 
přestupující hráč.

Článek 17. 
O řádně ohlášeném přestupu rozhodne STK nejpozději do měsíce od doručení „Ohlášení přestupu“. Od ohlášení přestupu 
do rozhodnutí STK nemůže hráč startovat v mistrovských soutěžích.
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Článek 18.
Rozhodnutí STK o přestupu může být vyjádřené pouze takto:

- přestup se povoluje
- přestup se zamítá
- přestup se pozastavuje

Článek 19. 
Příslušná STK (případně řídící soutěží) zašlou neprodleně po rozhodnutí na adresu sekretariátu ČBaS, zápis o přestupech, 
včetně registračních průkazů a fotografií povolených přestupů k provedení změny v registraci. 

Článek 20. 
Odvolání proti rozhodnutí o přestupu může hráč nebo mateřský klub podat do 15 dnů ode dne, kdy byl s rozhodnutím 
seznámen a to:

- u přestupů v rámci oblasti k VV oblastního svazu 
- u přestupů mezi oblastmi k VV ČBaS. 

Rozhodnutí VV je v tomto případě konečné.
Odvolání se podává doporučeně.

Článek 21. 
K odvolání je třeba přiložit doklad o zaplacení vkladu 200,-Kč, který se poukazuje složenkou na konto příslušného svazu. 
Při zamítnutí odvolání tento vklad propadá ve prospěch příslušného svazu. V případě kladného vyřízení odvolání se vklad 
vrací.

Článek 22. 
Odvolání podané po uplynutí stanovené doby nebo bez předepsaného vkladu je bezpředmětné. 

Článek 23.
Příslušný VV rozhodne o odvolání nejpozději do 30 dnů od jeho doručení a to na základě výsledku vlastního šetření 
s přihlédnutím k vyjádření STK k přestupu.
Až do rozhodnutí VV zůstává v platnosti původní rozhodnutí.

HLAVA V. - Hostování

Článek 24.
O hostování je možno požádat na tiskopise „Ohlášení přestupu“ (vyplňuje se 3x) v termínu do 30. 9. příslušné soutěžní 
sezóny s tím, že na tiskopisu se vyznačí, že jde o hostování a konkrétní soutěžní věková kategorie, pro kterou se povolení 
hostování požaduje.

Článek 24a.
Po případném předchozím přestupu může hráč hlásit hostování pouze tehdy, pokud je již nejméně 12 měsíců za nový 
mateřský oddíl registrován.

Článek 25.
Doba, na kterou se vydává souhlas s hostováním, je do konce probíhající soutěžní sezóny.
Mateřský klub musí s hostováním souhlasit a potvrdit razítkem a podpisem odpovědného pracovníka tento souhlas na 
tiskopise „Ohlášení přestupu (hostování)“.

Článek 26.
Žádost o hostování zašle hráč doporučeně společně s dokladem o zaplacení poplatku 100,- Kč zaslanému na konto pří-
slušného svazu:

- u hostování v rámci oblasti – oblastní STK (řídící soutěže)
- u hostování mezi oblastmi a do soutěží Extraligy a 1. ligy – STK ČBaS.

Článek 27.
V případě, že příslušná STK hostování schválí, potvrdí hostování na soupisce nového družstva a zveřejní v zápise STK.
Hráč potom může startovat za svůj mateřský klub pouze v soutěžích jednotlivců. V soutěžích družstev může startovat za 
mateřský oddíl pouze ve věkové soutěžní kategorii, pro níž mu nebylo povoleno hostování.

Článek 28.
Při přestupu do jiného klubu ztrácí hostování platnost.
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Článek 29.
Neobsazen.

Článek 30.
Neobsazen.

HLAVA VI. - Závěrečná ustanovení

Článek 31. 
Příslušná STK informuje o výsledku jednání o přestupu nebo hostování:

a) mateřský i nový klub (1. a 2. tiskopis „Ohlášení přestupu - hostování“)
b) prostřednictvím zápisu STK ostatní
c) soupis schválených hostování zašle příslušná STK k zaregistrování STK ČBaS do 15. 10. soutěžní sezóny.

Sekretariát ČBaS zajistí, na základě podkladů příslušných STK (článek 19) vydání nové hráčské licence.
V případě hostování zajistí STK odeslání „Dodatku k hráčské licenci“ (třetí tiskopis „Ohlášení přestupu - hostování“) hráči.

Článek 32. 
Tento přestupní řád nabývá platnosti dnem 29. 5. 2014 a zároveň se ruší přestupní řád platný od září 2008.

Schváleno VV ČBaS Ivan Škácha
V Praze dne 29. 5. 2014 předseda STK ČBaS




