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Článek I 
Základní ustanovení a definice 

1. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti jednotlivce - člena 
ČSH s licencí hráče (dále jen „hráč“) ke kolektivnímu členu ČSH (dále jen „klub“).  

2. Podle tohoto řádu se uskutečňují tyto změny příslušnosti hráče ke klubu:  
a) přestupy,  
b) limitované přestupy a jejich předčasné ukončení,  
c) hostování a jejich předčasné ukončení.  

3. Přestupní řád dále upravuje průběh přestupního řízení. Za „přestupní řízení“ se považují 
procesy vyřízení žádosti o přestup, žádosti o limitovaný přestup, žádosti o hostování a žádosti o 
ukončení limitovaného přestupu / hostování.  

4. Orgánem oprávněným rozhodnout v rámci přestupního řízení dle tohoto řádu je soutěžní úsek 
ČSH (dále jen „soutěžní úsek“).  

5. Účastníky přestupního řízení jsou:  
a) hráč,  
b) klub, za který je hráč registrován (dále jen „mateřský klub“),  
c) klub, do kterého hráč hlásí přestup, limitovaný přestup nebo hostování (dále jen „nový 

klub“).  

6. Přestupní řízení lze zahájit pouze v těchto termínech (dále jen „přestupní termíny“):  
a) od 15. června do 15. září a  

b) od 1. ledna do 15. února.  

7. Mimo přestupní termíny lze rozhodovat pouze o předčasném ukončení limitovaného přestupu 
a o návratu ze zahraničí dle čl. XI odst. 3 tohoto řádu. 

8. „Soutěžní ročník“ je pro účely tohoto řádu definován v souladu se Soutěžním řádem jako 
období od 1. 7. běžného roku až 30. 6. následujícího roku.  

9. Jako „žádost“ jsou v tomto řádu souhrnně označovány žádosti o přestup, limitovaný přestup 
(jeho předčasné ukončení) nebo žádosti o hostování (jeho předčasné ukončení). 

10. „Smluvní hráč“ je hráč, který je vázán hráčskou smlouvou ke svému mateřskému klubu.   
 
 
 

Článek II 
Přestup 

1. Přestup je trvalý přechod hráče z mateřského klubu do nového klubu provedený v souladu 
s tímto řádem, spojený s trvalou změnou příslušnosti hráče ke klubu.  

2. O přestup může požádat každý hráč v rámci přestupního termínu.  

3. Žádosti o přestup smluvního hráče je možné vyhovět pouze tehdy, pokud  nejpozději ke konci 
příslušného přestupního termínu zanikne smluvní vztah hráče k mateřskému klubu. K registraci 
hráče k novému klubu může pak dojít nejprve ke dni následujícímu po zániku tohoto smluvního 
vztahu. V ostatních případech soutěžní úsek žádost o přestup zamítne.  

4. Současně s žádostí o přestup lze v tomtéž přestupním termínu podat i žádost o hostování 
z nového klubu do klubu mateřského.  
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Článek III 
Limitovaný přestup 

1. Limitovaný přestup je časově omezený přestup hráče z mateřského klubu do nového klubu 
provedený v souladu s tímto řádem. Po přesně vymezenou dobu limitovaného přestupu se 
hráč stává hráčem nového klubu, po skončení této doby se hráč opět, bez přestupního řízení, 
stává hráčem mateřského klubu.  

2. O limitovaný přestup může v rámci přestupního termínu požádat každý hráč, který ke dni 
požadovaného začátku doby limitovaného přestupu patří pro daný soutěžní ročník do věkové 
kategorie dorostu nebo dospělých.  

3. Začátek limitovaného přestupu musí spadat do přestupního termínu. Limitovaný přestup lze 
povolit nejméně na dobu 30 dnů a nejvýše na dobu jednoho soutěžního ročníku. 

4. U smluvních hráčů nesmí doba limitovaného přestupu překročit dobu trvání jejich smlouvy s 
mateřským klubem, jinak soutěžní úsek žádost o limitovaný přestup zamítne. 

5. Limitovaný přestup končí uplynutím doby, na kterou byl schválen. Před uplynutím této doby 
lze limitovaný přestup ukončit na základě žádosti hráče, nejdříve však po uplynutí 30 dní od 
začátku doby limitovaného přestupu. 

6. Limitovaný přestup nelze v jednom přestupním termínu kombinovat s přestupem ani s 
hostováním. 

 
 

Článek IV 
Hostování 

1. Hostování umožňuje hráči startovat v soutěžích za mateřský klub, a vedle toho zároveň také za 
nový klub v jediné konkrétní soutěži, přičemž nedochází ke změně příslušnosti hráče k 
mateřskému klubu. Po dobu hostování může hráč startovat za mateřský klub v soutěžích téže (i 
jiné) věkové kategorie, nikoli však v soutěži stejné úrovně jako je soutěž, ve které nastupuje za 
nový klub.  

2. O hostování může v rámci přestupního termínu požádat každý hráč, který ke dni 
požadovaného začátku hostování patří pro daný soutěžní ročník do věkové kategorie dorostu 
nebo dospělých. Hráč, který pro daný soutěžní ročník patří do věkové kategorie staršího žactva, 
může hostovat jen do soutěže věkové kategorie mladšího dorostu. 

3. Hráči, kteří v době podání žádosti o hostování nedosáhli věku 23 let, mohou hostovat v jediné 
konkrétní vyšší nebo nižší soutěži. Hostování v nižší soutěži může být soutěžním úsekem 
povoleno nejpozději do dne dosažení 23 let věku. Hráči, kteří v době podání žádosti o 
hostování dosáhli věku 23 let, mohou hostovat pouze do konkrétní vyšší soutěže.  

4. Začátek i konec hostování musí spadat do přestupního termínu (s výjimkami stanovenými 
v tomto řádu), a to i v případě jeho předčasného ukončení. Hostování lze povolit nejvýše na 
dobu jednoho soutěžního ročníku. 

5. U smluvních hráčů nesmí doba hostování překročit dobu trvání jejich smlouvy s mateřským 
klubem, jinak soutěžní úsek žádost o hostování zamítne. 

6. Hostování končí uplynutím doby, na kterou bylo schváleno. Před uplynutím této doby lze 
hostování ukončit pouze na základě žádosti hráče podané v rámci přestupního termínu.  

7. Během hostování nelze povolit přestup či limitovaný přestup. Hostování ze zahraničí do klubu 
ČSH není možné. 
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8. Žádost o hostování z nového do mateřského klubu lze podat současně s žádostí o přestup do 
tohoto nového klubu. 

9. V každém soutěžním utkání mohou v jednom družstvu nastoupit maximálně 3 hostující hráči. 
Porušení tohoto ustanovení se trestá hracími a disciplinárními sankcemi.  

 
 
 

Článek V 
Přestupní řízení 

1. Hráč, který nedovršil 15 let věku, je v přestupním řízení zastoupen zákonným zástupcem.  

2. Svým zastupováním v přestupním řízení může hráč na základě plné moci pověřit jinou osobu 
(dále jen „zmocněný zástupce“).  

3. Hráč smí podat v jednom přestupním termínu pouze jednu žádost vyjma případu, kdy společně 
se žádostí o přestup do nového klubu smí požádat zároveň o hostování z tohoto nového klubu 
zpět do klubu mateřského. Každá další žádost doručená ČSH v jednom přestupním termínu 
bude zamítnuta.  

 
 

Článek VI 
Zahájení přestupního řízení 

1. Přestupní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti na předepsaném formuláři - „Přestupním 
lístku“ spolu s předepsanými přílohami, nejdříve však prvním dnem přestupního termínu. 
Řádně vyplněná žádost včetně všech příloh musí být doručena ČSH nejpozději poslední den 
přestupního termínu vyjma žádosti o předčasné ukončení limitovaného přestupu, která může 
být ČSH doručena kdykoli. 

2. Hráč je povinen předložit vyjádření mateřského klubu ke své žádosti nebo doložit, že prokaza-
telně včas před podáním Přestupního lístku požádal o vyjádření k žádosti svůj mateřský klub.   

3. Mateřský klub je povinen nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy hráče k vyjádření k žádosti 
poskytnout hráči vyjádření aktuální vzhledem k jeho žádosti v příslušném přestupním termínu 
(obvykle na Přestupním lístku) nebo jej poskytnout přímo soutěžnímu úseku ČSH. Mateřský 
klub ve vyjádření uvede, zda souhlasí či nesouhlasí s žádostí hráče, případně že souhlasí 
s přestupem za výchovné. Pokud se mateřský klub ve stanovené 10-denní lhůtě k žádosti hráče 
nevyjádří, má se za to, že s žádostí hráče souhlasí.  
Při podání žádosti o předčasné ukončení limitovaného přestupu nebo o předčasné ukončení 
hostování poskytuje obdobně vyjádření nový klub.   

4. Současně s vyplněným Přestupním lístkem je třeba předložit následující přílohy:  
a) aktuální portrétní fotografii (ne starší jednoho roku) o rozměru 4,5 x 3,5 cm v papírové 

nebo v elektronické verzi; pokud hráč tuto nepředloží, může být pro účely vyhotovení 
nového průkazu použita fotografie ze stávajícího průkazu, je-li vyhovující;  

b) kopie dokladu o zaplacení poplatku za přestupní řízení; 

c) v případě zastoupení hráče plnou moc pro zastupování v přestupním řízení podepsanou 
hráčem a zmocněncem.  
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5. V případě žádosti o přestup hráč dále předloží následující přílohy:  
a) smluvní hráč předloží smlouvu s novým klubem, bude-li hráč nadále smluvním hráčem i 

v novém klubu; 

b) potvrzení o zaplacení výchovného podle ustanovení tohoto Přestupního řádu, nebo 
potvrzení o zaplacení první části výchovného spolu s kopií dohody mateřského a nového 
klubu o způsobu vypořádání výchovného, pokud mateřskému klubu vznikl na výchovné 
nárok.  

6. V případě přestupu nebo limitovaného přestupu hráče ze zahraničí do členského klubu ČSH, 
hráč dále předloží následující přílohy:  
a) přestupní certifikát – souhlasné stanovisko EHF nebo IHF – k přestupu hráče do České 

republiky;  

b) úplnou přihlášku k registraci dle Registračního řádu ČSH. 

 
 

Článek VII 
Rozhodování v přestupním řízení 

1. Přestupní řízení musí být ukončeno nejpozději do 15 dnů od jeho zahájení.  

2. Pokud žádost nesplňuje některou předepsanou podmínku pro daný typ změny příslušnosti 
hráče nebo nejsou předloženy všechny předepsané přílohy, soutěžní úsek žádost zamítne.  

3. Přestupní řízení se ukončuje:  
a) vydáním rozhodnutí - povolením nebo zamítnutím přestupu, limitovaného přestupu, 

hostování, předčasného ukončení hostování nebo předčasného ukončení limitovaného 
přestupu,  

b) písemnou dohodou všech tří zúčastněných stran, tedy hráče, mateřského a nového klubu.  

4. Přestup hráče, který v době zahájení přestupního řízení nedovršil 23 let věku, lze povolit i přes 
nesouhlas mateřského klubu za výchovné.  

5. Přestup hráče, který v době zahájení přestupního řízení již dovršil 23 let věku a není smluvním 
hráčem, lze povolit i přes nesouhlas mateřského klubu.  

6. Hostování přes nesouhlas mateřského klubu lze povolit pouze v případě, že žádost o hostování 
podává hráč, jehož mateřský klub nemá v jeho věkové kategorii družstvo přihlášené do 
soutěže.  

7. Předčasné ukončení hostování nebo limitovaného přestupu lze povolit pouze se souhlasem 
všech tří zúčastněných stran. 

8. Veškerá rozhodnutí v přestupních řízeních se oznamují účastníkům písemně elektronickou 
poštou do datové schránky nebo doporučenou poštou.  

9. Po skončení řízení vystaví soutěžní úsek hráči nový registrační průkaz s vyznačením změny, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů od předložení stávajícího registračního průkazu.   
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Článek VIII 
Odvolání 

1. Proti rozhodnutí soutěžního úseku v přestupním řízení mohou účastníci řízení podat odvolání 
do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Exekutiva ČSH. Odvolání musí 
obsahovat identifikaci konkrétního rozhodnutí, které je odvoláním napadeno, důvody odvolání, 
návrh požadovaného řešení a podpis účastníka, který se odvolává. K odvolání musí být přiložen 
doklad o zaplacení poplatku za odvolání.  

2. Na základě řádně podaného odvolání zahájí soutěžní úsek odvolací řízení a předá podklady 
k rozhodnutí Exekutivě ČSH. 

3. Je-li odvolání podáno opožděně nebo není-li ve lhůtě pro odvolání zaplacen poplatek za 
odvolání, nebude zahájeno odvolací řízení a Exekutiva ČSH se nebude odvoláním zabývat.  

4. Odvolání nemá odkladný účinek. Změní-li Exekutiva ČSH v odvolacím řízení rozhodnutí 
soutěžního úseku, vystaví soutěžní úsek hráči nový registrační průkaz v souladu s tímto 
rozhodnutím bez zbytečného odkladu po předložení stávajícího průkazu a bezplatně. 

 
 

Článek IX 
Poplatky za přestupní řízení 

1. Hráč je povinen uhradit poplatky za přestupní řízení. Výši poplatků stanoví Exekutiva ČSH.  

2. V případě, že na základě rozhodnutí dle tohoto řádu dochází ke změně registrace, je hráč 
povinen uhradit rovněž poplatek za vystavení nového registračního průkazu podle ustanovení 
Registračního řádu ČSH.  

3. Účastník, který se odvolává proti rozhodnutí soutěžního úseku vydanému dle tohoto řádu, je 
povinen zaplatit poplatek za odvolání. Výši poplatku stanoví Exekutiva ČSH. Pokud Exekutiva 
ČSH odvolání vyhoví, poplatek za odvolání se vrací.  

 
 

Článek X 
Výchovné 

1. V případech, kdy mateřský klub souhlasí s přestupem za výchovné nebo s přestupem 
nesouhlasí, vzniká mu nárok na úhradu výchovného za přestupujícího hráče novým klubem. 
Výši výchovného stanoví v souladu s tímto článkem soutěžní úsek a sdělí ji účastníkům 
přestupního řízení.  

2. Výchovné zahrnuje náhradu nákladů za výchovu a další rozvoj hráče v období, kdy byl hráč 
registrován za mateřský klub.  

3. Výchovné sestává z následujících částek:  
a) výchovné za hráče ve věku do 15 let včetně se stanovuje ve výši 4.000 Kč za každý rok, v 

němž byl hráč registrován v ČSH za mateřský klub.  

b) výchovné za hráče ve věku od 15 do 23 let se stanovuje ve výši 8.000 Kč za každý rok, v 
němž byl hráč registrován v ČSH za mateřský klub.  

c) za hráče starší 23 let se výchovné nestanovuje (nelze je ani po novém klubu vyžadovat).  

d) za dobu, kdy byl hráč evidován jako neamatér, je výchovné stanoveno ve výši 12.000 Kč za 
každý rok, v němž byl hráč registrován jako neamatér.  
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e) za dobu, kdy byl hráč evidován jako profesionální hráč, je výchovné stanoveno ve výši 
20.000 Kč za každý rok, v němž byl hráč registrován jako profesionál.  

f) roční výchovné se navyšuje o 20 %, pokud hráč v daném roce nastoupil alespoň k jednomu 
oficiálnímu mezistátnímu reprezentačnímu utkání.  

4. Výchovné je součtem výše uvedených dílčích částek.  

5. Pokud podmínky uvedené v odst. 3 písm. a) až e) tohoto článku trvaly jen po část roku, bude 
výchovné součtem poměrných částí z výše uvedených částek. Za každý celý měsíc, ve kterém 
byly výše uvedené podmínky splněny, bude započtena jedna dvanáctina z výše uvedených 
částek. 

 
 

Článek XI 
Přestupy do zahraničí, ze zahraničí a zpět, zapůjčení 

1. Přestupy hráčů do a ze zahraničí a mezinárodní zapůjčení hráčů se řídí příslušnými předpisy 
EHF a IHF.  

2. Hráč, který přestupuje ze zahraničí do klubu ČSH, může požádat o přestup pouze v rámci 
přestupních termínů. 

3. Pokud však hráč po dobu posledních alespoň 12 měsíců nenastoupil v žádném soutěžním 
utkání v zahraničí, může být znovu zaregistrován i mimo přestupní termín v jakémkoli klubu 
ČSH. 

 
 

Článek XII 
Společná a závěrečná ustanovení 

1. Neplnění závazků vyplývajících ze smluv mezi kluby v souvislosti s přestupním řízením nemá 
vliv na uskutečněný přestup.  

2. Všechna podání, která jsou učiněna podle tohoto řádu, musí být datována a podepsána. Vedle 
podpisu musí být čitelně uvedeno jméno a příjmení hráče či statutárního zástupce klubu. 
Právní jednání za klub jsou v rámci přestupního řízení vedeného dle tohoto řádu oprávněni 
činit pouze jeho statutární zástupci zapsaní ve veřejném rejstříku, a to způsobem (v počtu) zde 
uvedeným. 

3. Výklad tohoto řádu provádí Exekutiva ČSH.  

4. Přestupní řád byl schválen Radou ČSH dne 17.5.2014 

5. Přestupní řád v tomto znění nabývá účinnosti dnem 1.6.2014. 

 

 

       Aleš Pospíšil 
prezident ČSH 

 


