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Přestupní řád
Základní ustanovení
1. Sportovci, kteří se aktivně účastní soutěží Svazu kulturistiky a fitness České republiky (dále
jen SKFČR), musí být registrováni v souladu s Registračním řádem. Registrací se rozumí
stanovení příslušnosti sportovce k jednomu jedinému sportovnímu oddílu, který je registrován
v rámci SKFČR.
2. V případě, že chce sportovec změnit oddíl, za který je registrován, je tato změna možná
pouze v souladu s pravidly Přestupního řádu SKFČR (tento dokument).
3. Žádost o změnu oddílu podává sportovec. Účastníky řízení o přestupu jsou sportovec, dále
pak oddíl, za který byl doposud sportovec registrován (dále jen Původní oddíl) a také oddíl, za
který chce být sportovec nově registrován (dále jen Nový oddíl).

Termíny
1. O změnu oddílu je možné zažádat nejpozději 8 týdnů před soutěží, na které chce sportovec
startovat za Nový oddíl.
2. V případě první změny oddílu je možné o tuto změnu požádat nejdříve 6 měsíců od data
registrace daného sportovce za Původní oddíl.
3. V případě druhé a dalších změn oddílu je možné o tyto změny žádat vždy nejdříve 12 měsíců
od chvíle uskutečnění změny oddílu předchozí.

Standardní změna oddílu
1. Standardní změnou oddílu se rozumí taková změna, se kterou souhlasí všichni účastníci
řízení, tzn. jak sportovec, tak Původní oddíl tak Nový oddíl.
2. Žádost o změnu oddílu se podává na řádně vyplněném předepsaném formuláři „Žádost o
změnu oddílu“, který je dostupný ke stažení v sekci „Formuláře svazu“ na www.skfcr.cz.
3. Žádost o změnu oddílu musí být podepsána sportovcem (nebo jeho zákonným zástupcem) a
musí být opatřena podpisy a razítky předsedů nebo odpovědných zástupců (dále jen Zástupci)
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Původního oddílu i Nového oddílu. V případě nesplnění této podmínky není možné Standardní
změnu oddílu zrealizovat.
4. Sportovec se musí seznámit se stanovami (pokud existují) Nového oddílu, případně s
jakýmikoliv dalšími řády a pravidly oddílu.
5. Žádost společně s registračním průkazem se zasílá doporučenou poštou (nikoli e-mailem!) na
adresu sekretariátu SKFČR. Osobní doručení žádosti na sekretariát SKFČR je možné pouze
po předchozí telefonické domluvě.
6. Standardní změna oddílu je prováděna zdarma, žádné poplatky se nehradí.
7. V případě, že budou v žádosti uvedeny nepravdivé údaje, jedná se o disciplinární provinění,
které může řešit Disciplinární komise SKFČR.
8. Podanou žádost o přestup lze vzít zpět 7 dní od podání žádosti.

Technická změna oddílu
1. Technickou změnou oddílu se rozumí taková změna, se kterou souhlasí sportovec a zároveň
Zástupci Nového oddílu, se kterou ale nesouhlasí Zástupci Původního oddílu. Výjimky jsou
uvedeny v sekci „Výjimky technické změny oddílu“.
2. Technická změna je prováděna po uhrazení finančních nákladů Původnímu oddílu Novým
oddílem (pokud nedojde k jiné dohodě mezi oddíly), kde tyto náklady jsou vyjádřeny hodnotou
umístění sportovce, kterých dosáhl v období, kdy byl za Původní oddíl registrován (dále jen
Hodnotou).
3. Žádost o změnu oddílu se podává na řádně vyplněném předepsaném formuláři „Žádost o
změnu oddílu“, který je dostupný ke stažení v sekci „Formuláře svazu“ na www.skfcr.cz.
4. Žádost o změnu oddílu musí být podepsána sportovcem (nebo jeho zákonným zástupcem) a
musí být opatřena podpisem a razítkem Zástupců Nového oddílu. V žádosti musí být
uvedeno, že se jedná o Technický přestup.
5. Sportovec se musí seznámit se stanovami (pokud existují) Nového oddílu, případně s
jakýmikoliv dalšími řády a pravidly oddílu.
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6. Žádost společně s registračním průkazem sportovce se zasílá doporučenou poštou (nikoli emailem!) na adresu sekretariátu SKFČR. Osobní doručení žádosti na sekretariát SKFČR je
možné pouze po předchozí telefonické domluvě.
7. Před odesláním žádosti musí být uhrazen poplatek ve výši 1.000 Kč a to výhradně bankovním
převodem na číslo účtu 2225000 / 5500, do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno a
příjmení sportovce, jako variabilní symbol je nutné uvést prvních 6 znaků rodného čísla. V
případě, že u dané platby tyto údaje nebudou uvedeny, nemusí být platba s žádostí
spárována a může to být důvodem pro odmítnutí změny oddílu. Poplatek je za všech okolností
nevratný.
8. V případě, že budou v žádosti uvedeny nepravdivé údaje, jedná se o disciplinární provinění,
které může řešit Disciplinární komise SKFČR.
9. Podanou žádost o přestup lze vzít zpět 7 dní od podání žádosti. Lze ji také po dohodě všech
účastníků řízení změnit na Standardní změnu oddílu.
10. Vyjádření Hodnoty se tvoří podle následujícího klíče:
a) Reprezentant ČR (tj. účastník mistrovství Evropy nebo mistrovství světa IFBB):
- medailisté ME a MS – 20.000 Kč
- účastníci ME a MS – 13.000 Kč
b) Účastník mistrovství České republiky SKFČR
- umístění na 1. až 3. místě na mistrovství republiky – 7.000 Kč
- umístění na 4. až 6. místě na mistrovství republiky – 5.000 Kč
c) Účastník jakékoliv soutěže bez ohledu na umístění – 2.000 Kč
V případě, že započítaného výsledku bylo dosaženo v kategorii juniorů, výsledek se
násobí koeficientem 0,75. V případě, že započítaného výsledku bylo dosaženo v kategorii
dorostu, výsledek se násobí koeficientem 0,5.
Z výše uvedeného klíče se vybere taková částka, která odpovídá nejlepšímu umístění
sportovce za posledních 5 let, kdy startoval za Původní oddíl a tato částka je Hodnotou.
11. Vyjádření Hodnoty umístění vypočte sekretariát SKFČR po podání žádosti o Technickou
změnu oddílu a seznámí s ní sportovce, zástupce Původního oddílu i Nového oddílu.
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12. Zástupci Původního oddílu jsou povinni vystavit platný daňový doklad (zpravidla fakturu) a
předat jej nejpozději do 14 dní od chvíle seznámení s vypočtenou Hodnotou prostřednictvím
sekretariátu SKFČR zástupcům Nového oddílu.
13. V případě, že zástupci Původního oddílu doklad zmíněný výše nedodají na sekretariát SKFČR
v uvedeném termínu, nárok na vypočtenou Hodnotu umístění pro Původní oddíl zaniká a
změna oddílu proběhne bez uhrazení jakýchkoliv nákladů.
14. V případě, že zástupci Původního oddílu dodají doklad zmíněný výše na sekretariát SKFČR v
uvedeném termínu, sekretariát SKFČR předá daňový doklad zástupcům Nového oddílu.
15. Zástupci Nového oddílu po uhrazení daňového dokladu předají doklad prokazující uhrazení na
sekretariát SKFČR.
16. Sekretariát SKFČR ověří, zda-li zástupci Původního oddílu přijali platbu a následně provede
změnu oddílu sportovce. Není-li ověření platby z důvodu nespolupráce Zástupců Původního
oddílu či z jiných objektivních příčin možné, provede sekretariát změnu oddílu jen na základě
prokázání úhrady ze strany Nového oddílu.

Hostování
1. S ohledem na dlouhodobé nevyužívání ze strany sportovců a oddílů se institut „Hostování“,
uvedený v dřívějším Přestupním řádu, bez náhrady ruší.

Výjimky Technické změny oddílu
1. Bez souhlasu Zástupců Původního oddílu je změna oddílu možná v souladu s body Technické
změny oddílu tohoto Přestupního řádu a nebo v případech, kdy:
a. Původní oddíl zanikl, ukončil svoji aktivní činnost nebo jeho Zástupce nelze
kontaktovat a to ani sportovcem ani zástupci sekretariátu SKFČR. O všech (nejméně
však šesti a to v rozmezí alespoň 4 týdnů) pokusech neúspěšného kontaktu mezi
zástupci SKFČR a Zástupci Původního oddílu musí být sepsát zápis podepsaný
nejméně třemi členy Výkonného výboru SKFČR.
b. Původní oddíl je v likvidaci nebo v konkursu.
c.

Jedná-li se o přestup sportovce mladšího 15 let. V takovém případě je přestup
schválen se souhlasem zákonného zástupce sportovce a Zástupce Nového oddílu i
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bez souhlasu Zástupců Původního oddílu. V tomto případě se stanovuje odstupné
(výchovné) náležící Původnímu oddílu ve výši 2.000 Kč. Odstupné je splatné při
podpisu žádosti o změnu oddílu.
d. Jedná-li se o přestup sportovce mladšího 18 let, který změnil své trvalé bydliště a jeho
zeměpisná vzdálenost mu neumožňuje zúčastňovat se přípravy v rámci Původního
oddílu. O oprávněnosti splnění této podmínky s ohledem na místní okolnosti
rozhoduje sekretariát SKFČR.
e. Jedná-li se o sportovce, který v posledních 5 letech nestartoval na žádné soutěži
SKFČR (ani mezinárodní federace IFBB).

Rozhodování o změně oddílu
1. Všechny žádosti o změnu oddílu mohou být:
a. Schváleny. V takovém případě je sportovci zaslán registrační průkaz s vyznačeným
názvem Nového oddílu. Zástupci Nového oddílu ani Původního oddílu nejsou dále
informováni.
b. Neschváleny. V takovém případě je všem účastníkům řízení zaslán doporučenou
poštou dopis s odůvodněním neschválení žádosti.

Závěrečná ustanovení
1. O Standardní změně oddílu rozhoduje sekretariát SKFČR, o Technické změně oddílu
rozhoduje Sportovně-technická komise SKFČR a to v souladu s podmínkami Přestupního
řádu.
2. Podnět ke zjištění oprávněnosti schválené změny přestupu přijme sekretariát SKFČR
nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se strana podávající podnět mohla o přestupu sportovce
dozvědět, nejpozději však do 2 let ode dne přestupu.
3. Podněty ke zjištění oprávněnosti přestupu řeší Sportovně-technická komise SKFČR,
odvolacím orgánem je Výkonný výbor SKFČR.
4. Jakékoliv tímto řádem přesněji neupravené podmínky změny oddílů sportovců řeší Sportovnětechnická komise SKFČR. Výklad případných nejednoznačných ustanovení tohoto řádu
podává též Sportovně-technická komise SKFČR.
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5. Tento Přestupní řád je platný od 24. 10. 2016 a v plném znění nahrazuje Registrační řád
předchozí, který platil od 1. 1. 2007.
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