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PŘESTUPNÍ ŘÁD 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Přestupní řád“ 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Charakter Přestupního řádu 

1.1.1. Tento Přestupní řád České Triatlonové Asociace o.s. (dále též „ČTA“) byl schválen Radou ČTA dne 

7.11.2012, je účinný od 1.1.2013 a nahrazuje všechny dosavadní Přestupní řády. 

1.1.2. Přestupní řád stanovuje pravidla a podmínky pro uskutečnění změny vazby člena, který je fyzickou 

osobou, k členovi, který je právnickou osobou. Změna takové vazby je označována jako „přestup“. 

1.1.3. Přestupní řád rovněž stanovuje pravidla a podmínky pro dočasné vazby fyzických osob k členovi, 

který je právnickou osobou, které se nazývají „hostování“. 

1.2. Působnost Přestupního řádu 

1.2.1. Veškeré změny, mající vliv na přestup, nebo hostování musí být provedeny v souladu s tímto 

Přestupním řádem. Každá změna musí být zaznamenána v informačním systému ČTA. 

1.2.2. Přestupní řád se vztahuje na všechny dotčené fyzické osoby v libovolných rolích, tj. nejen na ty, které 

jsou v roli „závodník“. 

2. PŘESTUPNÍ ŘÍZENÍ 

2.1. Žádost o přestup 

2.1.1. O přestupu se rozhoduje v rámci přestupního řízení. Iniciátorem přestupního řízení je fyzická osoba, 

které se přestup týká, dále jen „sportovec“.  

2.1.2. Žádostí o přestup sportovec oficiálně oznamuje svoji vůli zahájit přestupní řízení.  

2.1.3. Žádost vyplní sportovec či jeho zástupce v informačním systému ČTA a sekretariát ČTA tuto žádost 

tiskne, archivuje a ověřuje její platnost telefonickým a/nebo osobním kontaktem se sportovcem a 

dalšími účastníky přestupního řízení.  

2.1.4. Sportovec, který nedovršil 18. rok věku, je v přestupním řízení zastoupen zákonným zástupcem. 

Informační systém ČTA eviduje vazbu zákonného zástupce na závodníka mladšího 18 let.  

2.1.5. Sportovec, může pověřit třetí osobu manažerským zajištěním přestupu, dále jen „manažer 

sportovce“. Informační systém ČTA eviduje vazbu manažera sportovce na sportovce.  

2.2. Účastníci přestupního řízení 

2.2.1. Všichni účastníci přestupního řízení či jejich zástupci, včetně zákonného zástupce, manažera apod. 

musí mít v informačním systému ČTA svůj účet.  

2.2.2. Účastníkem přestupního řízení je: 

2.2.2.1. sportovec, který o přestup žádá a/nebo jeho zákonný zástupce, 
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2.2.2.2. manažer sportovce, byl-li určen. Manažerem sportovce může být fyzická a nebo 

právnická osoba, 

2.2.2.3. mateřský klub, kterým se rozumí člen ČTA, který je právnickou osobou a jehož je 

sportovec ve smyslu licenčního řádu členem, 

2.2.2.4. nový klub, do kterého sportovec hodlá přestoupit, kterým se rozumí člen ČTA, který je 

právnickou osobou a jehož členem se sportovec ve smyslu licenčního řádu hodlá stát. 

2.3. Přestupní termín 

2.3.1. Žádost o přestup může sportovec podávat kdykoli.  

2.3.2. Řádný přestupní termín je určen na období od 1. listopadu do 30. listopadu běžného kalendářního 

roku. V průběhu řádného přestupního termínu je administrativní poplatek za přestup cenově 

zvýhodněn.  

2.3.3. Sportovec může přestoupit nejvýše jednou v jednom kalendářním roce. 

2.3.4. Sportovec nesmí podat žádost o přestup v době trvání disciplinárního trestu, který omezuje jeho 

sportovní činnost. K takové žádosti se nepřihlíží a neprojednává se. 

2.4. Průběh řízení a rozhodnutí o přestupu 

2.4.1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která jsou předkládána v řízení o přestupu, včetně podání 

odvolání apod., musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, jinak jsou neplatná, a orgány 

rozhodující v řízení o přestupu, resp. v odvolacím řízení, k nim nepřihlížejí. 

2.4.2. Pokud žádost o přestup nesplňuje některou ze stanovených náležitostí pro daný typ změny 

příslušnosti ke klubu, žádost je odmítnuta a věcně se neprojednává.  

2.4.3. V žádosti o přestup musí být uveden klub, do kterého má sportovec přestoupit („nový klub“).  

2.4.4. K žádosti o přestup se vyjadřuje mateřský klub i nový klub, které s žádostí vyslovují souhlas či 

nesouhlas. 

2.4.5. U sportovců mladších 18 let může být přestup schválen i přes nevyjádření a nebo nesouhlas 

mateřského klubu tehdy, jedná-li se o žádost o přestup starší 10 měsíců. 

2.4.6. U sportovců starších 18 let bude přestup zpravidla schválen i přes případné nevyjádření a/nebo 

nesouhlas mateřského klubu. Sportovec sám odpovídá za vypořádání svých závazků vůči 

mateřskému klubu a za důsledky, které mohou plynout z případného nenaplnění závazků sportovce 

vůči mateřskému klubu. ČTA neodpovídá za ochranu a za naplňování závazků, které mohou vyplývat 

z obchodních vazeb sportovce a klubu.   

2.4.7. O přestupu rozhoduje technický ředitel ČTA, a to nejpozději do 30 dnů. 

2.4.8. Na schválení přestupu není právní nárok a technický ředitel ČTA má právo přestup neodsouhlasit.  

2.5. Mediace 

2.5.1. Sportovec je oprávněn využít mediaci prováděnou prostřednictvím ČTA, kdy žádá o projednání 

přestupu s asistencí ČTA. Mediace slouží k rozboru příčin a možných důsledků přestupu, k vyjasnění 

vztahů mezi účastníky přestupního řízení a je zpoplatněna.  

2.5.2. V takovém případě ČTA určí mediátora, který bude iniciovat jednání s účastníky přestupního řízení s 

cílem dosáhnout příslušné dohody.  

2.5.3. Sportovec má právo 1x odmítnout určeného mediátora. 
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2.6. Odvolání proti rozhodnutí o přestupu 

2.6.1. Proti rozhodnutí o přestupu se může každý účastník přestupního řízení odvolat k Rozhodčí komisi 

ČTA a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Odvolání se podává sekretariátu ČTA 

a je zpoplatněno. 

2.6.2. Každý účastník přestupního řízení se může projednávání svého odvolání na vlastní náklady zúčastnit, 

proto musí být o termínu a datu jednání vyrozuměn. 

2.6.3. Rozhodčí komise ČTA o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání, nejdéle do 30 dnů od podání 

odvolání. 

2.6.4. Odvolání nemá odkladný účinek. 

2.6.5. Nebylo-li odvolání podáno účastníkem přestupního řízení, bylo-li podáno opožděně nebo nebyl-li 

zaplacen poplatek za odvolání, Rozhodčí komise ČTA odvolání odmítne a věcně je neprojednává. O 

této skutečnosti vyrozumí účastníka, který odvolání podal; poplatek za odvolání se v takovém 

případě vrací v plné výši.  

2.6.6. Je-li odvolání vzato zpět před jeho projednáváním, Rozhodčí komise ČTA odvolání neprojednává. 

Poplatek za podání odvolání se pak vrací v plné výši.  

2.6.7. Rozhodčí komise ČTA rozhodne o odvolání takto: 

2.6.7.1. v případě, že odvolání není důvodné, odvolání zamítne a potvrdí původní rozhodnutí  

2.6.7.2. v případě, že shledá odvolání důvodným, změní rozhodnutí technického ředitele ČTA a 

nebo rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání a rozhodnutí. 

2.6.8. Rozhodnutí Rozhodčí komise je konečné a není proti němu přípustný opravný prostředek; tím není 

dotčena skutečnost, že v případě zrušení rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání bude věc 

projednána opětovně.  

2.6.9. Rozhodnutí o odvolání se vyhotovuje písemně a zasílá se všem účastníkům a na vědomí Radě ČTA. 

2.7. Hostování do zahraničí a zpět 

2.7.1. Každý sportovec má právo uskutečnit hostování mezi kluby jednotlivých národních federací v 

působnosti ETU nebo ITU), pokud takové hostování neodporuje ustanovením o změně klubové 

příslušnosti dané národní federace a tohoto Přestupního řádu. 

2.7.2. V případě hostování v zahraničním sportovním klubu sportovec zůstává členem ČTA včetně vazby na 

svůj sportovní klub, který je členem ČTA. Na tuzemských závodech bude na startovních a 

výsledkových listinách u sportovce uváděn název jeho tuzemského (českého) klubu. 

2.7.3. Žádost o hostování do zahraničího klubu se předkládá ČTA na formuláři „Žádost o zahraniční 

hostování“ a dokládá se písemné stanovisko příslušné národní federace k hostování sportovce v 

zahraničním klubu. 

2.7.4. Pro schválení hostování v zahraničí u osob mladších 18 let je nutné vyjádření souhlasu mateřského 

klubu.   

2.7.5. Schválení hostování do zahraničního klubu je zpoplatněno. 

2.7.6. Obnovení vazby sportovec – český klub musí respektovat pravidla ETU/ITU, resp. příslušné národní 

triatlonové federace, kde sportovec do té doby působil. 
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3. VÝCHOVNÉ 

3.1. Výpočet výchovného 

3.1.1. Výchovné představuje finanční náhradu, která náleží mateřskému klubu za investice do výchovy a 

další rozvoj sportovce, který přestupuje z mateřského klubu a je mladší 18 let. 

3.1.2. Výše výchovného je věcí dohody mezi mateřským klubem sportovce (resp. jeho zástupce) a novým 

klubem. 

3.2. Postup v případě nedohody klubů o výchovném 

3.2.1. Nedohodne-li se mateřský a nový klub do 10 měsíců od podání žádosti o přestup na výši 

výchovného, které má nový klub zaplatit mateřskému klubu, bude výchovné stanoveno rozhodnutím 

Rady ČTA a sportovec bude v každém případě uvolněn k přestupu do nového klubu.  

3.3. Úhrada výchovného 

3.3.1. Výchovné může být zaplaceno kýmkoliv. 

3.3.2. Určená a uhrazená výše výchovného jsou veřejné informace.  

4. HOSTOVÁNÍ 

4.1. Hostování českých závodníků v domácích profesionálních stájích 

4.1.1. Profesionální stájí se rozumí taková skupina závodníků z libovolných sportovních klubů, která je 

zřízená a evidovaná za účelem propagace firmy výrobků, a/nebo služeb.    

4.1.2. Hostování může být provedeno z klubu do profesionální triatlonové stáje a nemá vliv na původní 

vazbu závodník – klub. ČTA bere takové hostování na vědomí a neschvaluje jej.  

4.1.3. Oznámení o hostování v profesionální stáji se provádí v informačním systému ČTA, provádí je 

manažer příslušného klubu a je platné pro daný kalendářní rok.  

4.1.4. ČTA v informačním systému ČTA eviduje vazby sportovců  na profesionální stáj. Pro potřeby 

identifikace závodníka bude ve startovních a výsledkových listinách uveden na prvním místě název 

stáje, následovaný zkráceným názvem klubu.  

4.1.5. Hostování v profesionálních stájích může mít vliv na výpočty klubových soutěží, které budou vždy 

uvedeny v soutěžní směrnici daného kalendářního roku.   

4.2. Hostování zahraničních sportovců v tuzemských klubech  

4.2.1. V případě, že klub ČTA má zájem o hostování cizího státního příslušníka, tj. o jeho dočasný start a 

nechce-li sportovec současně měnit klubovou příslušnost, rozhoduje o žádosti o hostování a vydání 

licence k hostování cizinců v klubech registrovaných v ČTA technický ředitel ČTA, a to na základě: 

4.2.1.1.  existence účtu cizince v informačním systému ČTA 

4.2.1.2. písemného souhlasu národní federace triatlonu příslušné země, jejíž je cizinec členem, 

postačující pro tuto potřebu je výtisk e-mailového souhlasu 

4.2.1.3. souhlasu sportovního klubu, který je členem ČTA s hostováním. Tento souhlas bude 

prováděn výlučně elektronickým záznamem v informačním systému ČTA. 

4.2.1.4. uhrazení poplatku za hostování a za vyhotovení nové licence. 
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4.2.2. Schválení hostování se provádí v informačním systému ČTA a je platné do konce aktuálního 

kalendářního roku, na který je vydána licence ČTA.  

4.2.3. Stejná pravidla budou uplatněna pro zahraniční sportovce, kteří budou závodit v tuzemských 

profesionálních stájích. 

4.3. Specifická příslušnost k akademickým sportovním klubům 

4.3.1. ČTA respektuje specifickou příslušnost členů ČTA v akademických klubech. 

5. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Společná ustanovení 

5.1.1. Členové jsou povinni udržovat záznamy v informačním systému ČTA v aktuálním stavu a informovat 

ČTA o jejich změnách, a to včetně změn svých statutárních orgánů nebo jejich členů v případě 

právnických osob. 

5.1.2. Výčet a skladba datových polí žádostí, přihlášek, oznámení a dalších formulářů jsou v kompetenci 

Rady ČTA, jejich aktuální verze jsou k dispozici v informačním systému ČTA a nejsou součástí 

Přestupního řádu. 

5.1.3. Veškeré informace, které se týkají agendy přestupů, jsou informace veřejné a to ve všech fázích 

přestupního řízení. Každý člen ČTA má právo na získání aktuálního souboru relevantních informací 

k danému přestupu. Vygenerování a předání takového souboru informací je zpoplatněno.  

5.1.4. Písemností se zpravidla rozumí i dokument, který byl v určité fázi digitalizován (fax, e-mail, SMS 

zpráva) a jehož podoba je vytištěna a archivována. 

5.2. Lhůty 

5.2.1. Lhůty uvedené v tomto Přestupním řádu jsou splněné, byla-li písemnost prokazatelně podána 

nejpozději v poslední den lhůty k  přepravě nebo byla-li v poslední den lhůty osobně doručena.  

5.2.2. Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty 

nejbližší následující pracovní den. 

5.3. Výklad a změny Přestupního řádu 

5.3.1. Výklad Přestupního řádu provádí Technický ředitel ČTA.  

5.3.2. Změny a doplňky Přestupního řádu schvaluje Rada ČTA. 

 

 

____________________ 

Ing. Jaromír Horák 

předseda Rady 

Česká Triatlonová Asociace 

 

 


