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Přestupní řád Českého svazu moderního pětiboje 
 

Přestupní řád Českého svazu moderního pětiboje (ČSMP) vymezuje pravidla pro přestup 
sportovců mezi oddíly, kluby a Armádním sportovním centrem Dukla Praha (ASC Dukla).  

Účelem přestupního řádu je jednak vymezit pravidla pro proces změny členství a jednak (společně 
se systémem odměňování za výsledky na mezinárodní úrovni) nastavit motivační prostředí pro 
oddíly/kluby (dále jen oddíl) při vyhledávání talentovaných sportovců a následné péči o jejich 
sportovní růst.  

Přestupní řád je platný pro všechny sportovce registrované v oddílech moderního pětiboje (MP). 
Za jeho dodržování odpovídá sportovně technická komise (STK), která je též konzultačním, 
řídícím a rozhodčím orgánem přestupního řízení. Ve sporných případech (např. při nesouhlasu 
jednoho z oddílů) podává STK spolu s Komisí mládeže (KM) a Komisí vrcholového sportu 
(KVS) svá stanoviska výkonnému výboru ČSMP (VV). Definitivní rozhodnutí těchto případů je v 
jeho kompetenci.  

V přestupním řízení postupují účastníci podle následujících pravidel:  

1. Zařazení sportovce do ASC Dukla  
Zařazení sportovci jsou nadále členy mateřských oddílů. Na soutěžích startují za svůj oddíl. Ve 
výsledkové listině se uvádí za jménem závodníka název centra a za lomítkem se uvádí název 
mateřského oddílu. Sportovci, kteří jsou v pracovním poměru s ASC Dukla, nemohou být v rámci 
svého oddílu zařazeni do systému STM ČSMP. Jejich příprava je financována z rozpočtu ASC 
Dukla a svazových prostředků určených na přípravu RDS, resp. RDJ. 

Sportovci zařazeni v rámci ASO moderního pětiboje do SDJ, kterým byla schválena výjimka 
MŠMT umožňující zařazení do obou systémů, mohou zůstat nadále v systému STM ČSMP. Jejich 
příprava je poté hrazena z oddílových prostředků a systému STM. 

2. Přestup sportovce se souhlasem oddílů  
Pokud oddíly souhlasí s přestupem řádně registrovaného sportovce, podává zástupce nového 
oddílu „Přestupní lístek“ předsedovi STK. Pokud je lístek opatřen podpisy všech subjektů 
(mateřského oddílu MP, oddílu MP, do kterého chce závodník přestoupit a podpisem 
přestupujícího závodníka, resp. u nezletilých jeho zákonným zástupcem), zaregistruje STK 
závodníka v novém oddíle k prvnímu dni následujícího půlročního období (1.1. a 1.7. ).  

3. Přestup sportovce bez souhlasu mateřského oddílu  
Pokud nový oddíl požaduje schválení přestupu, se kterým mateřský oddíl nesouhlasí, může 
předseda oddílu písemně požádat o projednání STK. Žádost doplní o veškeré informace, které 
mohou pomoci k řešení sporné situace. STK svolá jednání o přestupu nejpozději do jednoho 
měsíce od doručení písemné žádosti za účasti předsedy STK, zástupců obou oddílů MP, 
pověřených členů KM či KVS a přestupujícího sportovce (resp. u nezletilých jeho zákonného 
zástupce). V případě dohody je sportovec zaregistrován STK v novém oddíle k prvnímu dni 
následujícího půlročního období (1.1. a 1.7. ). Pokud k dohodě nedojde, STK přijme do 10 dnů 
stanovisko ke sporné situaci (popř. jej doplnění o stanoviska KM a KVS) a řešení postoupí VV 
ČSMP, který přijme finální rozhodnutí na svém nejbližším zasedání.  

4. Přestup sportovce na základě rozhodnutí VV ČSMP  
VV přestup schválí nebo zamítne. V obou případech o svém rozhodnutí informuje obě zúčastněné 
strany spolu s písemným odůvodněním nejpozději do 10 dnů od zasedání.  
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• V kladném případě může VV určit jednorázovou výši "finančního vyrovnání" s původním 
oddílem (viz. příloha 1). Oddíl, do kterého závodník přestupuje, zaplatí původnímu oddílu 
finanční kompenzaci nejpozději do šesti měsíců od zaregistrování přestupu. Je-li to v jeho 
zájmu, na úhradě nákladů spojených s vyrovnáním mezi oddíly se může podílet také 
ČSMP. V tom případě musí VV určit částku, jakou se bude na finančním vyrovnání mezi 
oddíly ČSMP podílet, ale také specifikovat, z jakých zdrojů.  

• Pokud VV rozhodne nevyhovět žádosti, musí sportovec závodit výhradně za oddíl, v 
němž je registrován. Sportovec či oddíl může celý proces přestupu zopakovat, nejdříve 
však za šest měsíců od data uvedeného v odůvodnění o zamítnutí přestupu, které vydal 
VV ČSMP.  

5. Návrat sportovce po přerušení závodní činnosti  
Pokud závodník ukončí či přeruší činnost v oddíle MP po dobu delší jednoho roku od poslední 
účasti na závodě, při případném návratu k činnosti v ČSMP může být registrován v oddíle, který 
si sám zvolí. Pokud je tato doba přerušení činnosti kratší, musí být zaregistrován STK v původním 
oddíle, ve kterém působil.  

6. Hostování zahraničních závodníků  
V případě, že oddíl MP má zájem o registraci cizího státního příslušníka, jedná se o hostování. 
STK provede na základě žádosti oddílu registraci závodníka v ČSMP. Oddílu, ve kterém je 
hostující závodník registrován, nemohou být poukazovány žádné finanční prostředky ČSMP na 
základě výkonů hostujícího závodníka.  

Tento "Přestupní řád ČSMP" vstupuje v platnost dnem schválení VV ČSMP a nahrazuje veškeré 
přestupní řády staršího data v plném znění.  

Tento Přestupní řád schválil na svém rádném zasedání VV ČSMP dne 10.listopadu 2016. 
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Příloha 1  

Systém "finančního vyrovnání" v podmínkách ČSMP  
Systém finančního vyrovnání je realizován v souladu s "Přestupním řádem" a je uplatňován při 
přestupu sportovce do nového oddílu bez souhlasu původního oddílu MP. Výši odstupného určuje 
VV ČSMP.  

  
U všech sportovců nezařazených do systému STM je určena jednorázová přestupní částka, která je 
stanovena VV ČSMP na základě předložené dokumentace (zejména přehledu o vlastních 
investicích mateřského oddílu do přípravy daného závodníka nad rámec svazem poskytnuté 
dotace).  
 
V případě, že je sportovec zařazen do systému STM, budou finanční prostředky, vypočítané na 
základě jeho výsledků v pololetí, ve kterém podá žádost o přestup, zaslány původnímu oddílu. 
Finanční prostředky za výsledky v dalším období budou zaslány oddílu, do kterého sportovec 
přestoupil.  
 
Doporučený postup při sjednávání přestupů  
  
Pokud je iniciátorem přestupu sportovec, informuje o svém záměru mateřský oddíl (u nezletilého 
sportovce přechází tato povinnost na jeho zákonného zástupce). Do 14 dnů je svoláno společné 
jednání zainteresovaných oddílů o podmínkách, za kterých je mateřský oddíl ochoten sportovce 
uvolnit.  
 
Pokud je iniciátorem přestupu nový oddíl, jeho povinností je informovat o svém zájmu trenéra 
nebo předsedu oddílu, ve kterém je sportovec registrován. Do 14 dnů je svoláno společné jednání 
všech zainteresovaných stran o podmínkách, za kterých je mateřský oddíl ochoten závodníka 
uvolnit.  
 


