Přestupní řád
Českého svazu Full-contactu
Preambule
Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti
(přestupy a hostování) členů k registrovaným spolkům Českého svazu full-contactu (dále jen ČSFu) či
spolkům, jehož členové se účastní soutěží nebo jiných akcí pořádaných pod hlavičkou ČSFu. PŘ se
vztahuje na veškeré přestupy a hostování na území České republiky.

Článek 1
Základní ustanovení
1. Klub ČSFu je spolek, který je řádně registrován v ČSFu a má uhrazené veškeré poplatky
stanovené příslušnou Ekonomickou směrnicí ČSFu. Klub ČSFu zastupuje při jednání
oprávněný zástupce klubu.
2. Jiný klub je spolek, který může, ale nemusí být klub ČSFu. Pokud se nejedná o klub ČSFu, je za

jiný klub považován spolek, jehož členové se účastní soutěží nebo jiných akcí pořádaných pod
hlavičkou ČSFu. Jiny klub zastupuje při jednání oprávněný zástupce klubu.
3. Člen klubu ČSFu (dále jen člen) je fyzická osoba, která je řádně registrovaná v klubu ČSFu,
má vystavený platný průkaz ČSFu a má uhrazenou členskou známku ČSFu dle příslušné
Ekonomické směrnice ČSFu. V případě nezletilosti člena, zastupuje člena jeho zákonný
zástupce.
4. Přestup je změna příslušnosti člena ze současného (dále jen mateřského) klubu ČSFu do
jiného klubu. Za přestup je považováno i řádné ukončení členství v mateřském klubu ČSFu a
následný vznik členství v jiném klubu, za předpokladu, že délka tohoto mezidobí není delší
než 5 let.
5. Hostování je dočasná změna příslušnosti člena k jinému klubu bez ztráty příslušnosti k
mateřskému klubu ČSFu.
6. Výchovné je finanční náhrada pro mateřský klub ČSFu za výchovu a materiální zabezpečení
svého bývalého člena. Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyrovnání nároku na
výchovné nese bývalý člen mateřského klubu.

Článek 2
Poslání a základní koncepce
1. Posláním PŘ je napomáhat klubům ČSFu k výchově a růstu členů, chránit oprávněné zájmy,
nároky a potřeby všech zúčastněných stran a zajistit, aby změny příslušnosti nenarušovaly
regulérnost soutěží ČSFu.
2. Základní koncepce PŘ spočívá v tom, že umožňuje členu přestoupit do jiného klubu mimo jiné
i bez souhlasu svého mateřského klubu ČSFu, nicméně pokud se obě strany nehodnou jinak,
může mateřský klub ČSFu požadovat po svém bývalém členu oprávněnou finanční
kompenzaci – výchovné.

Článek 3
Vlastní smluvní vztahy
1. Pokud má klub ČSFu se svým členem uzavřenou vlastní písemnou smlouvu ohledně přestupu,
hostování nebo ukončení členství, řídí se veškeré vzájemné vztahy, nároky nebo vypořádání
obou smluvních stran pouze touto smlouvou a nelze již uplatňovat žádné další dílčí ani
celkové nároky nebo vypořádání stanovené tímto PŘ.
Článek 4
Podmínky přestupu
1. Žádost o přestup do jiného klubu musí člen svému mateřskému klubu ČSFu předložit
minimálně 14 dní před požadovaným termínem přestupu. Mateřský klub ČSFu má povinnost
nejpozději ke dni přestupu potvrdit do průkazu člena ukončení členství v mateřském klubu
ČSFu a zároveň člena vyřadit z elektronické evidence členské základny mateřského klubu
ČSFu na internetových stránkách ČSFu.
2. Pokud člen žádá o přestup v období kratší než 6 měsíců od posledního realizovaného
přestupu nebo je přestup prováděn v období hostování člena, je přestup podmíněn
schválením Komise pro pořádání soutěží. Při nedodržení tohoto ustanovení může Komise pro
pořádání soutěží všechny sportovní výsledky člena v tomto období anulovat, a to i se zpětnou
platností.
3. Pro přestup nejsou jinak stanoveny žádné další lhůty ani termíny.

Článek 5
Podmínky hostování
1. Hostování umožňuje startovat na soutěžích za jiný klub, a to bez ztráty příslušnosti k
mateřskému klubu ČSFu. V době hostování musí člen startovat na soutěžích pořádaných pod
hlavičkou ČSFu pouze za klub, ve kterém má hostování povoleno.
2. Hostování člena může povolit pouze mateřský klubu ČSFu. Mateřský klub ČSFu potvrzuje
hostování do průkazu člena a zároveň má povinnost tyto údaje zaznamenat do elektronické
evidence členské základny mateřského klubu ČSFu na internetových stránkách ČSFu. Proti
nepovolení hostování se nemůže člen odvolat.
3. Doba hostování se sjednává vždy na dobu určitou, a to na 6 nebo na 12 měsíců. Jiná doba
hostování není přípustná, je však možné hostování povolovat opakovaně. Před uplynutím
stanovené doby hostování lze hostování ukončit pouze se souhlasem Komise pro pořádání
soutěží.
4. Při hostování nevzniká mateřskému klubu ČSFu žádný nárok na výchovné, je však umožněno,
aby si mateřský klub ČSFu po vzájemné dohodě s členem nebo hostujícím klubem domluvili
finanční, materiální či jiný typ kompenzace.

Článek 6
Nárok na výchovné
1. Uplatňovat nárok na výchovné může pouze mateřský klub ČSFu v souladu se stanovenou
definicí klubu ČSFu dle článku 1, odstavec 1 tohoto PŘ.
2. Nárok na výchovné nevzniká, pokud:
a) evidence člena v členské základně mateřského klubu ČSFu byla kratší než 12 měsíců,
nebo
b) byl uzavřen vlastní smluvní vztah dle článku 3 tohoto PŘ.
3. Pokud se mateřský klub ČSFu se svým bývalým členem nedohodne jinak, nárok na výchovné
vzniká dnem vytvoření členské vazby v jiném klubu.
Článek 7
Výpočet částky nároku na výchovné
1. Celková částka nároku na výchovné se vypočítává součinem základní částky odvozené
dle tabulky A s úrovňovým koeficientem odvozeném dle tabulky B. Výsledná celková částka je
nejvyšší možná, to znamená včetně všech případných poplatků, povinných odvodů a daní.
Tabulka A:
Počet let členství v mateřském klubu ČSFu *)
Základní částka
1
1000 Kč
2
2000 Kč
3
4000 Kč
4
8000 Kč
5
12000 Kč
6
16000 Kč
7
20000 Kč
8
24000 Kč
9
28 000 Kč
10 a více
32 000 Kč
*)
do počtu let členství lze započítávat pouze ukončené celé roky, ve kterých byl člen
v mateřském klubu ČSFu nepřetržitě evidován v souladu se stanovenou definicí člena klubu
ČSFu dle článku 1, odstavec 3 tohoto PŘ.
Tabulka B:
Sportovní úroveň člena **)
Úrovňový koeficient
základní
1,0
člen reprezentačního týmu české republiky (WAKO)
1,5
medailista z ME nebo MS (WAKO)
2,0
držitel profesionálního titulu WAKO PRO
3,0
**)
sportovní úroveň člena se stanovuje podle nejvyšší dosažené sportovní úrovně v období
posledních 24 měsíců před ukončením členství v mateřském klubu ČSFu, ve kterých byl člen
v mateřském klubu ČSFu nepřetržitě evidován v souladu se stanovenou definicí člena klubu
ČSFu dle článku 1, odstavec 3 tohoto PŘ.

2. Člen může po mateřském klubu ČSFu požadovat adekvátní snížení nebo úplné zrušení nároku
na výchovné v případě, že důvodem jeho přestupu do jiného klubu bylo:
a) jakékoliv nezákonné jednání mateřského klubu ČSFu či jeho představitelů, nebo
b) jakékoliv jednání mateřského klubu ČSFu či jeho představitelů které je v rozporu
s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly, nebo
c) porušení osobnostních či majetkových práv člena, nebo
d) celkové či částečné nezajištění vhodných podmínek ke sportovní výchově a růstu
člena, nebo
e) ukončení, přerušení či nevykonávání sportovní činnosti mateřského klubu ČSFu
Článek 8
Řízení o nároku na výchovné a vyrovnání
1. Dojde-li mezi mateřským klubem ČSFu a bývalým členem ke vzájemné dohodě ohledně
celkové částky nároku na výchovné a jejím vyrovnání, je povinností obou stran uzavřenou
dohodu písemně potvrdit a řízení nároku na výchovné je tímto považované za ukončené.
2. Nedojde-li ke vzájemné dohodě ohledně celkové částky nároku na výchovné či jejímu
vyrovnání, může kterákoliv strana předložit prostřednictvím sekretariátu ČSFu písemnou
stížnost, kterou v prvním stupni projednává a rozhoduje Disciplinární komise ČSFu (dále jen
DK ČSFu).
3. Proti rozhodnutí DK ČSFu lze do 30 dnů podat odvolání k Výkonnému výboru ČSFu (dále jen
VV ČSFu), který může celé řízení vrátit DK ČSFu k novému projednání nebo s konečnou
platností rozhodne.
4. Nedojde-li ve stanovené lhůtě proti rozhodnutí DK ČSFu k odvolání nebo VV ČSFu přijme
rozhodnutí s konečnou platností, řízení nároku na výchovné je tímto považované za
ukončené a stává se závazné pro všechny zúčastněné.
5. Poplatky za předloženou stížnost pro DK ČSFu či VV ČSFu se řídí příslušnou Ekonomickou
směrnicí ČSFu.
6. Pokud není stanoveno jinak, v případě, že po ukončeném řízení nároku na výchovné nedojde
ve lhůtě do 30 dnů k celkovému vyrovnání, nebo úhrada jakékoliv splátky ve stanoveném
splátkovém kalendáři je v prodlení více jak 30 dní, může mateřský klub ČSFu požadovat
dočasné vyloučení bývalého člena z účasti na všech soutěžích, školeních, soustředěních,
výjezdech, akcích apod. pořádaných pod hlavičkou ČSFu, a to až do doby, než bude zcela
zjednána náprava. Pokud k nápravě bývalého člena nedojde, může VV ČSFu a Konference
ČSFu jednat dle §7 platných stanov ČSFu o pozastavení či zániku členství v ČSFu.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Výklad PŘ provádí výkonný výbor ČSFu.
2. Tento PŘ nabývá platnosti dnem schválení výkonným výborem ČSFu dne 6. 1. 2015,
usnesením č. U1/2015 s účinností od 1. 7. 2015.

