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Článek I 

Definice 

1. Zásady	 přestupního	 řízení	 Českého	 svazu	 házené	 (dále	 jen	 „Zásady“)	 jsou	
prováděcím	předpisem	Exekutivy	ČSH	upravujícím	dle	článku	2	odst.	6	Přestupního	
řádu	 ČSH	 způsoby	 podávání,	 obsah	 a	 rozsah	 žádostí,	 rozhodování	 a	 lhůty	 pro	
vyřízení	žádostí	v	přestupním	řízení.		

2. Za	 „přestupní	 řízení“	 se	 považují	 procesy	 vyřízení	 žádosti	 o	 přestup,	 žádosti	 o	
limitovaný	přestup,	žádosti	o	hostování	a	žádosti	o	ukončení	limitovaného	přestupu	
/	hostování.	

3. „Informační	 systém“	 je	 interní	databázový	 systém	ČSH,	do	kterého	mají	 přístup	
všichni	členové	ČSH.	

4. „Mateřský	klub“	 je	právnická	osoba	–	člen	ČSH	definovaný	Stanovami	ČSH,	jehož	
družstva	se	účastní	soutěží	a	za	něž	je	hráč	registrován.	

5. „Nový	 klub“	 je	 právnická	 osoba	 –	 člen	 ČSH	 definovaný	 Stanovami	 ČSH,	 jehož	
družstva	se	účastní	soutěží	a	do	kterého	hráč	hlásí	přestup,	limitovaný	přestup	nebo	
hostování	

6. „Hráč“	je	člen	ČSH,	člen	Mateřského	klubu	s	licencí	hráče.		
7. „Klubový	 správce“	 je	 člen	 ČSH	 a	 Klubu,	 který	 je	 statutárním	 zástupcem	 Klubu	

pověřen	zastupováním	Klubu	k	úkonům	potřebným	v	přestupním	řízení	
8. „E-podatelna“	je	část	Informačního	systému,	ve	kterém	jsou	umístěny	formuláře	a	

rozhraní	pro	jejich	podání.	

	

Článek II 

Obecná ustanovení o přestupním řízení 

1. V	rámci	přestupního	řízení	se	rozhoduje	v	přestupním	termínu	o:		
a) žádosti	o	přestup	dohodou	
b) žádosti	o	přestup	za	výchovné	
c) žádosti	o	hostování	
d) žádosti	o	limitovaný	přestup	
e) žádosti	o	předčasné	ukončení	hostování	

2. V	rámci	 jednoho	 přestupního	 termínu	 lze	 podat	 pouze	 jednu	 žádost	 o	 přestupní	
řízení	za	jednoho	Hráče	s	výjimkami	uvedenými	v	Přestupním	řádu.	

3. O	výše	uvedených	žádostech	v	odst.	1	se	rozhoduje	samostatně.	Nelze	založit,	resp.	
podat	žádost	Hráče	v	případě,	kdy	není	rozhodnuto	o	předchozí	žádosti	Hráče.	

4. V	rámci	 přestupního	 řízení	 se	 rozhoduje	 v	přestupním	 termínu	 i	mimo	přestupní	
termín	o	žádosti	o	předčasné	ukončení	limitovaného	přestupu.	
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5. Informační	systém	automaticky	kontroluje	vybrané	údaje	a	procesy	nezbytné	pro	
zahájení,	ale	i	průběh	přestupního	řízení.		

 

Článek III 

Žádost o přestup dohodou 

1. Žádost	o	přestup	podává	Hráč	prostřednictvím	Nového	klubu.	
2. Klubový	 správce	 Nového	 klubu	 vyplní	 úplně	 a	 správně	 elektronickou	 Žádost	

v	přestupním	řízení	 (v	části	 žádost	o	přestup)	v	Informačním	systému	(„Založení	
žádosti“)	

3. Založení	žádosti	musí	být	uskutečněno	nejdříve	první	den	přestupního	 termínu	a	
nejpozději	poslední	den	přestupního	termínu.	

4. Po	 založení	 žádosti	 je	 v	Informačním	 systému	 Novému	 klubu	 automaticky	
generována	 položka	 poplatku	 za	 přestupní	 řízení,	 který	 je	 Nový	 klub	 povinen	
uhradit	bez	ohledu	na	další	průběh	žádosti.	

5. Hráč	 je	 povinen	 se	 nejpozději	 do	 72	 hodin	 od	 Založení	 žádosti	 vyjádřit	
v	Informačním	systému		
a) souhlas	se	Založením	žádosti,	pak	tímto	okamžikem	je	žádost	podána	(„Podání	

žádosti“)	
b) nesouhlas	se	Založením	žádosti,	pak	se	má	za	to,	že	žádost	nebyla	podána.			

6. Pokud	se	Hráč	do	72	hodin	od	Založení	žádosti	nevyjádří	dle	odst.	5,	má	se	za	to,	že	
se	Založením	žádosti	nesouhlasí	se	stejnými	důsledky.	

7. Do	3	pracovních	dnů	od	Podání	žádosti	 je	Soutěžní	úsek,	za	předpokladu,	že	byly	
splněny	 veškeré	 podmínky	 dle	 Přestupního	 řádu	 a	 těchto	 Zásad,	 povinen	 zahájit	
přestupní	řízení.	Pokud	Soutěžní	úsek	shledá,	že	nebyly	splněny	všechny	podmínky	
pro	zahájení	přestupního	řízení,	žádost	o	přestup	dohodou	zamítne.	

8. Mateřský	klub	je	povinen	(v	případech,	kdy	to	vyžaduje	přestupní	řád)		se	nejpozději	
do	120	hodin	od	zahájení	přestupního	řízení	vyjádřit	v	Informačním	systému		
a) souhlas	se	žádostí	o	přestup	dohodou,		
b) nesouhlas	se	žádostí	o	přestup	dohodou.			

9. Pokud	se	Mateřský	klub	do	120	hodin	od	žádosti	nevyjádří	dle	odst.	8,	má	se	za	to,	
že	se	žádostí	souhlasí.	

10. Přestupní	řízení	musí	být	ukončeno	nejpozději	do	15	dnů	od	jeho	zahájení.	
11. Přestupní	řízení	se	v	Informačním	systému	ukončuje	automaticky		

a) zamítnutím	žádosti	v	případě	nesouhlasu	Mateřského	klubu	(dle	odst.	8)		
b) schválením	žádosti	v	ostatních	případech	

12. Informaci	o	průběhu	projednávání	žádosti	obdrží	Hráč,	Nový	klub	a	Mateřský	klub	
prostřednictvím	Informačního	systému.	
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Článek IV 

Žádost o hostování, Žádost o limitovaný přestup  

1. Průběh	 žádosti,	 práva	 a	 povinnosti	 všech	 účastníků	 přestupního	 řízení	 v	případě	
žádosti	 o	 hostování	 a	 žádosti	 o	 limitovaný	 přestup	 je	 stejný	 v	případě	 žádosti	 o	
přestup	dohodou.	

	

Článek V 

Žádost o přestup za výchovné  

1. Průběh	 schvalování	 žádosti	 je	 stejný	 jako	 v	případě	 žádosti	 o	 přestup	 dohodou	
s	výjimkami	uvedenými	v	následujících	odstavcích.	

2. Pro	dokončení	přestupního	řízení	není	potřebný	souhlas	Mateřského	oddílu.	
3. Současně	se	zahájením	přestupního	řízení	Soutěžní	úsek	vypočte	výši	výchovného	dle	

ustanovení	 Přestupního	 řádu	 a	 v	této	 výši	 manuálně	 zadá	 jako	 položku	 k	úhradě	
v	Informačním	sytému.	

4. Nový	 klub	 je	 povinen	 uhradit	 výchovné	 v	požadované	 výši	 a	 ve	 stejné	 lhůtě	 jako	
poplatek	za	přestupní	řízení.	Bez	úhrady	výchovného	nelze	přestupní	řízení	dokončit.	

5. ČSH	 je	 povinen	 přijaté	 výchovné	 dle	 předchozího	 odstavce	 převést	 na	 účet	
Mateřského	klubu	nejpozději	do	3	pracovních	dnů	od	schválení	žádosti	o	přestup.	

	

Článek VI 

Žádost o předčasné ukončení hostování  

1. Žádost	o	předčasné	ukončení	hostování	podává	Hráč	prostřednictvím	Mateřského	
klubu.	

2. Klubový	 správce	 Mateřského	 klubu	 vyplní	 úplně	 a	 správně	 formulář	 Žádost	 o	
předčasné	 ukončení	 hostování	 umístěný	 jako	 dokument	 v	 E-podatelně).	 Podání	
žádosti	na	jiném	formuláři	je	nepřípustné.	

3. Vytištěný	 úplně	 a	 správně	 vyplněný	 formulář	 žádosti	 vlastnoručně	 podepíše	
klubový	správce	Mateřského	klubu	a	Hráč.	

4. Takto	 vyplněnou	 žádost	 doručí	 prokazatelným	 způsobem	 Klubovému	 správci	
Nového	 klubu.	 Za	 prokazatelný	 způsob	 se	 považuje	 odeslání	 mailem	 na	 oficiální	
mailovou	adresu	Nového	klubu	uvedenou	v	Informačním	systému.	

5. Nový	 klub	 je	 povinen	 nejpozději	 do	 10	 dnů	 od	 doručení	 žádosti	 na	 předmětný	
formulář	žádosti	vyznačit	souhlas	či	nesouhlas	s	předčasným	ukončením	hostování	
a	takto	vyplněnou	žádost	prokazatelným	způsobem	Klubovému	správci	Mateřského	
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klubu.	Za	prokazatelný	způsob	se	považuje	odeslání	mailem	na	oficiální	mailovou	
adresu	Mateřského	klubu.	

6. Úplně	 a	 správně	 vyplněnou	 žádost	 s	podpisy	 všech	 stran	 vloží	Mateřský	 klub	 do	
Informačního	systému.	

7. Pokud	se	nový	klub	ve	stanovené	lhůtě	k	žádosti	hráče	nevyjádří,	má	se	za	to,	že	s	
žádostí	souhlasí.	V	takovém	případě	vloží	Mateřský	klub	do	Informačního	systému	
úplně	a	správně	vyplněnou	žádost	s	podpisy	pouze	Klubového	správce	mateřského	
klubu	a	Hráče.	Současně	mimo	Informační	systém	doloží	Soutěžnímu	úseku	způsob	
a	formu	doručení	žádosti	Novému	klubu.	

8. Po	 podání	 žádosti	 Soutěžní	 úsek	 Mateřskému	 klubu	 v	Informačním	 systému	
manuálně	generuje	položku	poplatku	za	přestupní	řízení,	kterou	je	Mateřský	klub	
povinen	uhradit	bez	ohledu	na	další	průběh	žádosti.	

9. Do	3	pracovních	dnů	od	doručení	žádosti	je	Soutěžní	úsek,	za	předpokladu,	že	byly	
splněny	 veškeré	 podmínky	 dle	 Přestupního	 řádu	 a	 těchto	 Zásad,	 povinen	 zahájit	
přestupní	řízení.	Pokud	Soutěžní	úsek	shledá	že	nebyly	splněny	všechny	podmínky	
pro	zahájení	přestupního	řízení,	žádost	o	předčasné	ukončení	hostování	zamítne.	

10. Přestupní	řízení	musí	být	ukončeno	nejpozději	do	15	dnů	od	jeho	zahájení.	
11. Přestupní	 řízení	 se	 v	Informačním	 systému	 ukončuje	 manuálně	 zásahem	

pověřeného	pracovníka	Soutěžního	úseku		
a) zamítnutím	žádosti	v	případě	nesouhlasu	Nového	klubu	(dle	odst.	5)		
b) schválením	žádosti	v	ostatních	případech	

	

Článek VII 

Žádost o předčasné ukončení limitovaného přestupu 

1. Průběh	 žádosti,	 práva	 a	 povinnosti	 všech	účastníků	přestupního	 řízení	 v	případě	
žádosti	o	předčasné	ukončení	limitovaného	přestupu	je	stejný	v	případě	žádosti	o	
předčasné	ukončení	hostování	s	výjimkami	uvedenými	v	přestupním	řádu.	

	

Článek VIII 

Odvolání proti rozhodnutí v přestupním řízení 

1. Odvolání	 proti	 rozhodnutí	 soutěžního	 úseku	 může	 podat	 klubový	 správce	
Mateřského	klubu	s	autorizací	hráče,	prostřednictvím	Informačního	systému.		

2. Klubový	správce	Mateřského	klubu	vyplní	úplně	a	správně	formulář	Odvolání	proti	
rozhodnutí	 v	přestupním	 řízení	 jako	 dokument	 v	 E-podatelně.	 Podání	 žádosti	 na	
jiném	formuláři	je	nepřípustné.	
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3. Soutěžní	úsek	do	24	hodin	po	doručení	odvolání	jej	předá	odvolacímu	orgánu	včetně	
podkladů	o	rozhodnutí	orgánu	1.	stupně.		

4. Poplatek	za	odvolání	musí	být	zaplacen	nejpozději	15	dní	od	doručení	rozhodnutí	
v	přestupním	řízení.		

5. Bez	zaplacení	odvolacího	poplatku	nelze	zahájit	odvolací	řízení.		

	

Článek IX 

Doručování a oznamování v přestupním řízení 

1. Veškerá	 rozhodnutí	 v	přestupních	 řízeních	 i	 v	odvolacím	 řízení	 se	 oznamují	
účastníkům	výhradně	elektronicky	prostřednictvím	Informačního	systému.		

2. Oznámení	generovaná	v	Informačním	systému	formou	notifikací	 jsou	doručována	
elektronickou	 poštou	 na	 emailové	 adresy	 účastníků	 řízení	 nebo	 jsou	 zobrazena	
přímo	v	Informačním	systému.	

3. Za	 doručení	 rozhodnutí	 je	 považováno	 doručení	 elektronické	 pošty,	 popř.	 jejich	
zobrazení	v	Informačním	systému.	

	

Článek X 

Poplatky 

1. Na	 základě	 Přestupního	 řádu	 jsou	 za	 úkony	 provedené	 Soutěžním	 úsekem	
v	přestupním	řízení,	resp.	za	podáním	žádostí,	těmito	Zásadami	stanoveny	poplatky.	

2. Poplatky	jsou	jednorázové	a	uvedené	úkony	Soutěžním	úsekem	podle	těchto	Zásad	
je	možné	provést	pouze	v	případě,	že	tyto	poplatky	jsou	zaplaceny.	

3. Poplatky	 musí	 být	 uhrazeny	 nejpozději	 do	 15	 dnů	 od	 jejich	 vygenerování	
v	Informačním	 systému.	 V	případě	 neuhrazení	 do	 stanovené	 lhůty	může	 soutěžní	
úsek	ČSH	žádost	zamítnout.		

4. Poplatek	za	přestupní	řízení	je	stanoven	jednotně	pro	všechny	členy	ČSH	ve	výši	700	
Kč.	

5. Poplatek	za	přestupní	řízení	dle	článku	II,	odst.	1	,	písm.	a-d,	je	povinen	uhradit	Nový	
klub.	

6. Poplatek	za	přestupní	řízení	dle	článku	II,	odst.	1,	písm.	e,	a	dle	odst.	4	téhož	článku	
je	povinen	uhradit	Mateřský	klub.		

7. Odvolání	proti	rozhodnutí	v	přestupním	řízení	je	spojeno	poplatkem	za	odvolání	v	
přestupním	řízení.	

8. Poplatek	za	odvolání	v	přestupním	řízení	je	stanoven	jednotně	pro	všechny	členy	ČSH	
ve	výši	1.500	Kč.	
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9. Poplatek	 za	 odvolání	 v	 přestupním	 řízení	 je	 povinen	 uhradit	 ten	 člen	 ČSH,	 který	
odvolání	podává.	

10. Poplatky	 dle	 těchto	 Zásad	 jsou	 definovány	 jako	 úhrady	 spojené	 s	projednáním	
žádostí.	Zamítnutí	žádosti	účastníky	přestupního	řízení	nebo	Soutěžním	úsekem	není	
důvodem	k	neuhrazení	poplatku.		

11. Soutěžní	 úsek	 ČSH	 má	 právo	 nezahájit	 přestupní	 řízení	 jehož	 účastníkem	
(žadatelem)	je	klub,	který	k	datu	podání	žádosti	má	evidovány	generovány	položky	
k	úhradě	po	splatnosti.	

12. Soutěžní	 úsek	 ČSH	 má	 povinnost	 nezahájit	 přestupní	 řízení,	 jehož	 účastníkem	
(žadatelem)	je	Klub,	který	k	datu	podání	žádosti	má	evidovány	generovány	položky	
za	předchozí	přestupní	řízení	po	splatnosti.	

	

Článek XI 

Závěrečná ustanovení 

1. Výklad	těchto	zásad	provádí	Exekutiva	ČSH.	

2. Tyto	zásady	byly	schváleny	Exekutivou	ČSH	dne	30.	6.	2020	a	nabývají	účinnosti	dne	
1.7.2020.	

	

	

Petr	Novák	 	 	 	 	 	 	 	 Jaroslav	Chvalný	

předseda	SK	ČSH	 	 	 	 	 	 	 	 prezident	ČSH	

 

	


