Přestupní řád
Svazu lyžařů České republiky
I. Základní ustanovení
Článek 1
1.1. Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky ( dále jen SLČR ) stanoví podmínky, za
nichž se uskutečňují změny klubové/oddílové příslušnosti v SLČR.
1.2. Změny klubové/oddílové příslušnosti mají pomáhat k výchově a řízení růstu nadaných
sportovců. Při těchto změnách je třeba přihlédnout k potřebám sportovních klubů/oddílů i
k odůvodněným osobním zájmům sportovce nebo člena (dále jen člena) a dbát na to,
aby přestupy nenarušovaly regulérnost soutěží SLČR.
Článek 2
2.1. Přestupem se rozumí trvalá změna klubové/oddílové příslušnosti člena.
2.2. Hostováním se rozumí dočasná změna klubové/oddílové příslušnosti člena.
Článek 3
3.1. Přestupní řád se vztahuje na přestupy a hostování členů mezi
lyžařskými kluby/oddíly, registrovanými u SLČR.
3.2. Ohlásit hostování může jen člen, který je evidován prostřednictvím mateřského
klubu/oddílu v SLČR
Článek 4
4.1. Účastníky řízení o přestupu nebo hostování jsou:
a) člen (závodník, závodnice) SLČR, který ohlásil přestup nebo hostování
b) klub/oddíl, ve kterém je člen evidován (dále jen mateřský klub/oddíl)
c) klub/oddíl, do kterého člen ohlásil přestup nebo hostování ( dále jen nový
klub/oddíl)
II.Podmínky přestupu
Článek 5
5.1 Člen může ohlásit přestup v průběhu celého roku.
5.2. Pro případ nesouhlasu mateřského klubu/oddílu s přestupem, má člen právo využít
přestupních termínů stanovených SLČR a to od 15.04. do 15.05. kalendářního roku,
nebo v náhradním termínu před sezónou od 15.09. do 15.10. kalendářního roku
5.3. Pouze na přestupy podané v termínech stanovených SLČR je přípustné odvolání k VV
SLČR
5.4. Člen může ohlásit přestup pouze do jednoho klubu/oddílu. V případě, že
člen podá přestupní lístky do dvou a více klubů/oddílů, nebo poruší Přestupní
řád SLČR, dopustí se přestupku, který bude řešit Disciplinární komise SLČR a členovi
bude udělen trest podle závažnosti přestupku.

III. Ohlášení přestupu
Článek 6
6.1. Člen, který chce ohlásit přestup vyplní čitelně ve všech rubrikách tiskopis SLČR
„Ohlášení přestupu – hostování“, a to psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Na
tiskopisu zřetelně přeškrtne slovo „hostování“.Vlastní rukou napíše datum a čitelně se
podepíše. U sportovců mladších 18 let je třeba písemný souhlas jednoho z rodičů nebo
zákonného zástupce.
6.2. Vyplněný tiskopis, opatřený stanoviskem nového klubu / oddílu, předá člen
k vyjádření mateřskému klubu/oddílu a to buď osobně nebo doporučenou poštou
nejpozději do 10. dne kdy má dojít k přestupu.Případné osobní předání si nechá
písemně potvrdit.
6.3. Mateřský klub/oddíl ve svém vyjádření na „Ohlášení přestupu – hostování“ uvede, zda
s přestupem souhlasí nebo nesouhlasí. Tiskopis vrací členovi a to buď osobně nebo
doporučenou poštou, nejpozději však do 20.dne po obdržení tiskopisu „Ohlášení
přestupu – hostování“ od sportovce. Případné osobní předání si nechá písemně
potvrdit.
6.4. Jestliže mateřský klub / oddíl tiskopis SLČR „Ohlášení přestupu – hostování“ ve
stanoveném termínu členovi nevrátí, nebo pokud se písemně nevyjádří, má se za to,
že mateřský klub/oddíl s přestupem souhlasí
6.5. Jakékoliv podmínky k vyjádření připojené jsou neúčinné a na vyjádření se hledí jako na
nepodmíněné.

7.1.

Článek 7
Orgánu, který bude o přestupu podle článku 9 rozhodovat, je člen povinen podle
článku 6 ve stanoveném termínu podat osobně (toto osobní předání dokladů si nechá
člen písemně potvrdit) nebo doporučenou poštou:
a) tiskopis SLČR „ Ohlášení přestupu – hostování“. Pokud nebyl mateřským
klubem / oddílem ve stanoveném termínu dle článku 6.3. vrácen, předá
člen potvrzení o předání tohoto tiskopisu mateřskému klubu/oddílu dle
článku 6.2. a k tomu přiloží duplikát původního přestupního lístku
b) „Registrační průkaz sportovce“ (pouze aktivní závodníci).

Článek 8
8.1. Ohlášený přestup nemůže člen odvolat.
IV. Rozhodování o přestupu
Článek 9
9.1. O ohlášeném přestupu rozhoduje „Rada úseku dané disciplíny“ (dále jen ROSU) .
Článek 10
10.1. ROSU přestup neprojedná:
a) byl-li ohlášen osobou, která není členem SLČR
b) byl-li ohlášen z jiného než mateřského klubu a oddílu
c) byl-li ohlášen do dvou nebo více klubů/oddílů
d) nemá-li náležitosti uvedené v článku 6 a 7
e) byl-li ohlášen orgánu, který není k projednávání kompetentní
f) byl-li ohlášen sportovcem z klubu/oddílu nebo do klubu/oddílu, který není
členem SLČR

Článek 11
11.1. V případech neprojednávání přestupu vrací ROSU sportovci předložené doklady zpět.
Článek 12
12.1. Přestup, který není projednáván, není považován za ohlášený přestup.
Článek 13
13.1. ROSÚ přestup schválí, souhlasí-li s ním mateřský klub/oddíl.
13.2. Při schválení přestupu zajistí příslušná ROSU vydání nového „Registračního průkazu
sportovce / Průkaz závodníka“ pro danou disciplínu, který předá novému klubu/oddílu
a to buď osobně nebo doporučenou poštou.
Článek 14
14.1. Nejsou-li splněny podmínky podle článku 13.1. (nesouhlas mateřského klubu/oddílu
s přestupem) ROSU prověří důvody přestupu a rozhodne.
Článek 15
15.1. Pokud ROSU přestup zamítne, vydá písemné rozhodnutí, které zašle doporučenou
poštou
všem účastníkům řízení o přestupu.
15.2. Písemné rozhodnutí ROSU musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti
odvolání. Písemné rozhodnutí podepisuje předseda Rady úseku nebo její sportovní
ředitel.
V. Odvolání proti rozhodnutí o přestupu
Článek 16
16.1. Proti zamítnutí přestupu se mohou účastníci řízení o přestupu odvolat písemně,
doporučenou poštou, k VV SLČR a to do 15-ti dnů ode dne doručení
písemného rozhodnutí ROSU o zamítnutí přestupu. K odvolání musí být přiloženo
potvrzení
o zaplacení poplatku za projednání odvolání dle článku 25.2.
17.1
na

Článek 17
VV SLČR si vyžádá podkladové materiály od příslušné ROSU a o odvolání rozhodne

svém nejbližším zasedání po dnu doručení.
17.2. VV SLČR odvolání neprojedná, nebylo-li toto podáno účastníkem řízení o přestupu,
bylo-li podáno opožděně, nebo nebyl-li zaplacen poplatek za projednání odvolání.
17.3. Až do rozhodnutí VV SLČR zůstává v platnosti rozhodnutí ROSU.
17.4. V případě kladného vyřízení odvolání se poplatek vrací.
Článek 18
18.1. VV SLČR zašle rozhodnutí o odvolání písemně, doporučenou poštou, všem
účastníkům řízení o přestupu a ROSU.
Článek 19
Rozhodnutí VV SLČR je konečné a odvolání proti jeho rozhodnutí není přípustné

VI. Podmínky hostování
Článek 20
20.1. Člen může podat žádost o hostování a to na dobu určitou, nejdéle však na dobu
12 měsíců
20.2. Podmínkou pro souhlas s hostováním je souhlasné písemné vyjádření mateřského
klubu/oddílu a nového klubu/oddílu.
20.3. Pokud není na tiskopise souhlasné písemné vyjádření o hostování obou klubů/oddílů,
je žádost o hostování neplatná bez možnosti odvolání.
20.4. Ohlášení hostování se provádí na tiskopise „Ohlášení přestupu / hostování“ na kterém
se zřetelně přeškrtne slovo „přestupu“.
20.5. Možnost pro ohlášení hostování je v průběhu celého kalendářního roku
20.6. Pokud mezi mateřským klubem / oddílem k dohodě o hostování dojde, zaznamená
mateřský klub / oddíl do „Registračního průkazu sportovce / Průkazu závodníka“ název
klubu / oddílu, do kterého hostování povoluje a dobu hostování (od kdy do kdy).Toto
rozhodnutí stvrdí razítkem a podpisem zodpovědného funkcionáře. Následně předá
osobně nebo zašle doporučenou poštou tiskopis „ Ohlášení hostování“ příslušné
ROSU a „Registrační průkaz sportovce / Průkaz závodníka“ předá osobně nebo zašle
doporučenou poštou klubu / oddílu, do kterého sportovci hostování povolil.
20.7. Pokud mezi mateřským klubem / oddílem nedojde k dohodě o hostování může se
sportovec odvolat k ROSÚ, která okolnosti prověří a rozhodne.
VII. Výchovné
Článek 22
22.1. Za přestup závodníka staršího 12-ti let může mateřský klub / oddíl požadovat na
novém klubu / oddílu výchovné.
22.2. Pokud se kluby / oddíly na výchovném či jeho výši nedohodnou a mateřský klub / oddíl
tím nedá k přestupu souhlas, může člen podat odvolání a o výchovném či jeho
výši s konečnou platností rozhodne VV SLČR, které je závazné pro oba dotyčné kluby /
oddíly.
VIII. Společná ustanovení
Článek 23
23.1. Všechna podání, stanoviska, vyjádření apod. , která při ohlášení přestupu, hostování,
resp. podání odvolání mateřský klub / oddíl a nový klub / oddíl, musí být opatřena
podpisy dvou odpovědných funkcionářů a razítkem klubu / oddílu, jinak jsou neplatná a
orgány rozhodující v řízení k nim nepřihlížejí. U podpisu funkcionářů je zapotřebí vyplnit
hůlkovým písmem nebo psacím strojem jméno a příjmení funkcionáře a jeho funkci
v klubu / oddíle.
Článek 24
24.1. Pro určení, zda byla zachována lhůta k podání tiskopisů „Ohlášení přestupu a
hostování“ je u poštou doručovaných doporučených zásilek rozhodující datum
poštovního razítka na zásilce. Lhůta je dodržena, je-li tímto dnem poslední den
přestupního termínu. Připadá-li poslední den přestupního termínu na sobotu, neděli
nebo den pracovního volna, považuje se za poslední den přestupního termínu
následující pracovní den.

Článek 25
25.1. Poplatky za projednání přestupu se nevybírají
25.2. Poplatek za projednání odvolání činí 1.000,- Kč a zasílá se výhradně složenkou
poštovní poukázkou na účet SLČR případně se skládá v hotovosti na sekretariátu
SLČR.
25.3. Poplatky za registraci hostování se nevybírají.
Článek 26
26.1. Jakékoliv porušení ustanovení tohoto „Přestupního řádu SLČR “ bude předmětem
disciplinárního řízení.
26.2. V případě, že člen zruší své členství v SLČR, může následně žádat o obnovení členství
po uplynutí jednoho roku od data zrušení a vyřazení z evidence SLČR. Současně je
mu na tuto dobu jednoho roku pozastavena možnost aktivní účasti v soutěžích SLČR.
Článek 27
27.1. Výklad tohoto „Přestupního řádu SLČR “ provádí VV SLČR.
27.2. Jeho změny a doplňky schvaluje a vydává VV SLČR.

IX. Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 28
28.1. Tento „Přestupní řád SLČR “ schválil VV SLČR dne 23. 10. 2008 a nabývá účinnosti
dnem 23. 10 2008 .
28.2. Po nabytí platnosti tohoto „Přestupního řádu SLČR “ se ruší „Přestupní řád SLČR “ ,
vydaný dne 8.7.2002

V Praze 23. 10. 2008
Prezident SLČR
Mgr. Lukáš Sobotka

