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Přestupový řád
§1
ZÁKLADNÍ POJMY A VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI
1.

Přestupový řád je součástí Organizační řádu ČSTS.

2.

Přestupový řád řeší v návaznosti na Stanovy – čl.6 změny zprostředkování individuelního členství. Pro účely tohoto
řádu se označují
a) ukončení členství v kolektivním členu (dále jen KČ) a s tím spojené ukončení zprostředkování individuelního
členství jako odchod ze starého KČ. Na odchod ze starého KČ může navazovat:
aa) registrace IČ u divize, ve které má trvalé bydliště
ab) zrušení individuelního členství v ČSTS (Stanovy čl.6.6.c).
b) přijetí individuelního člena (dále jen IČ) za člena KČ, který dále zprostředkovává jeho individuelního členství jako
příchod do nového KČ.
c) odchod ze starého KČ a bezprostředně navazující příchod do nového KČ, který bude nadále zprostředkovávat jeho
individuelní členství u divize, jejíž je tento KČ členem. Tento přechod se dále uvádí jako přestup ze starého KČ
do nového KČ.

3.

Členství v KČ je evidováno v ústřední evidenci ČSTS.

4.

ČSTS poskytuje KČ ochranu jeho zájmů tím, že uznává nárok KČ na náhradu nákladů, které KČ věnují na výchovu a
činnost svých členů - IČ ČSTS (dále jen výchovné). ČSTS nepřebírá žádnou povinnost úhrady těchto nákladů, ale
vytváří systém sankcí při odmítnutí úhrady výchovného individuelním členem či jeho novým KČ.

5.

Při novém přistoupení IČ k ČSTS, tj. jeho členství bylo na určitou dobu přerušeno, platí dále uvedená pravidla jako při
nepřerušeném členství.

6.

Zánikem KČ (Stanovy čl.6.8), zanikají všechny dále uvedené lhůty a nároky KČ a IČ jsou dále registrováni u divize,
ve které má trvalé bydliště.

7.

Ukončení členství IČ v KČ vyvolané porušením závazků IČ vůči KČ je považováno za odchod ze starého KČ dle
ust.2a.

8.

Pro vyřízení změn ve zprostředkování individuelního členství se používá jednotný formulář - Přestupový list (příloha
č.3).

§2
PRINCIPY OCHRANY ZÁJMŮ KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ
1.

KČ nemůže bránit IČ, který je jeho členem, v odchodu či přestupu do jiného KČ.

2.

KČ může požadovat zaplacení výchovného za od něj odcházejícího či přestupujícího IČ. Pokud mu není požadované
výchovné zaplaceno, je oprávněn požádat ČSTS o uplatnění sankcí vůči tomuto IČ. ČSTS je povinen sankce dané
přestupovým řádem vůči tomto IČ použít.

3.

Požadované výchovné při přestupu hradí nový KČ, při odchodu do členství bez zprostředkovávání odcházející IČ.

4.

Sankce, které tento přestupový řád používá, je zákaz startu na soutěžích organizovaných a schvalovaných podle
pravidel ČSTS a IDSF do doby prokázání úhrady výchovného ve výši dané registrovanou smlouvou dle §2.5.

5.

KČ je oprávněn požádat ČSTS o registraci smluvního vztahu mezi ním a jim zprostředkovávaným IČ o výši
výchovného a doby platnosti smluvního vztahu dle vzoru v příloze č. 2. Registrace se provede záznamem v členské a
soutěžní databázi ČSTS a registrovaná smlouva se v 1 originále uloží na VS ČSTS. V případě žádosti KČ o uplatnění
sankce při přestupu nebo odchodu IČ z tohoto KČ, se uplatní sankce dle §2.4. Podmínkou registrace smlouvy a
uplatnění sankce je uhrazení příslušných správních poplatků ve výši dané Finančním řádem ČSTS. Úhradu provádí
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KČ.

§3
POSTUP PŘI ODCHODU, RESP. PŘESTUPU ZE STARÉHO KČ
1.

Přestupový list (příloha č. 3) se podává na výkonný sekretariát (dále jen VS). VS je odpovědný za vyřízení celé změny.

2.

Přestupové listy podává na VS
a) IČ v případě, když odchází od starého KČ a chce, aby jeho individuelní členství nebylo dále zprostředkováváno
žádným KČ (§1. 2.a).
V tomto případě je třeba v něm uvést:
• předepsané údaje o IČ
a je třeba jej doložit
• potvrzením o zaplacení správního poplatku dle Finančního řádu ČSTS
b) KČ v případě, že je novým KČ, ke kterému přechází IČ (§1. 2.b, c).
V tomto případě je třeba v něm uvést
• předepsané údaje o IČ
• předepsané údaje o novém KČ
a je třeba jej doložit:
• potvrzením o zaplacení správního poplatku dle Finančního řádu ČSTS

3.

VS registruje každou středu v 13:00 všechny do té doby podané přestupy záznamem do členské a soutěžní databáze.
Do dvou dnů po termínu registrace zveřejní všechny přestupy na internetové stránce ČSTS a informuje KČ, kterých se
týkají odchody jimi zprostředkovávaných IČ. Současně v soutěžní databázi vyznačí administrativní zákaz startu do
doby splnění podmínek dle §2.4, nejdéle však do 14 dnů (druhý následující registrační termín).

4.

Pokud VS obdrží do 14 dnů (druhý následující registrační termín) od starého KČ k přestupu jím zprostředkovávaného
IČ žádost o uplatnění sankce dle §2.4, změní administrativní zákaz startu dle §3.3 na zákaz startu s trváním až do
splnění podmínek dle §2.4 a informuje odcházejícího resp. přestupujícího IČ o uplatnění sankce.

5.

Případné spory řeší smírčí komise ČSTS, odvolání se řeší dle Jednacího řádu ČSTS. Prokazatelné náklady orgánů
ČSTS a náklady stran zúčastňujících se na řešení sporu, případně odvolacího řízení, které tvoří zejména
• nájemné za prostory, kam orgán ČSTS svolá jednání
• cestovné do výše dané platnými zákony
• expertní činnost
• správní poplatky při podání žádosti o řešení sporu a odvolání (výše dle Finančního řádu ČSTS)
nese strana, která v tomto řízení prohrála. Pokud strana, která má tyto náklady uhradit, odmítne provést jejich úhradu a
jedná se o
a) KČ - bude o předmětnou částku snížena dotace, na kterou má nárok dle Finančního řádu ČSTS. Z této částky bude
provedena úhrada nákladů strany, která proces vyhrála.
b) IČ - bude toto považováno za hrubé porušení členských povinností a bude v tomto smyslu řešeno dle
Disciplinárního řádu ČSTS.

§4
HOSTOVÁNÍ
1.

Hostování je startování IČ na soutěžích organizovaných a schvalovaných podle pravidel ČSTS, resp. IDSF za KČ,
jehož není členem, ale má k tomuto startu od svého KČ (domácího) souhlas. Za hostování se považuje i umožnění
vystupovat v tomto smyslu jako individuální člen bez zprostředkovaného členství (v tomto případě na hostovacím listu
odpadá souhlas nového KČ).

2.

Hostování je
a) krátkodobé
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aa) pro jednu nebo několik soutěží párů nebo družstev, konaných jako součást jedné akce v po sobě jdoucích dnech,
vyjma soutěží MČR párů a družstev (Soutěžní řád ČSTS, §3, bod 1a, 1b)
ab) pro jednu nebo více soutěží jednoho ročníku Taneční ligy formací včetně navazujícího mistrovství České
republiky (je možno současně vystupovat za mateřský KČ v soutěžích párů a družstev).
b) dlouhodobé - v ostatních případech
3.

Krátkodobé hostování se dokládá při prezenci soutěže, které se toto hostování týká, souhlasem k hostování (formulář
dle přílohy č. 5)
• KČ, ve kterém bude hostovat
• KČ, jehož je členem (pokud není viz bod 5)

4.

Dlouhodobé hostování oznamuje výkonnému sekretariátu hostovacím listem (formulář dle přílohy č. 4) KČ, jehož je
IČ členem.
V hostovacím listu je třeba uvést
• předepsané údaje o IČ
• předepsané údaje o KČ, jehož je IČ členem (domácí KČ)
• předepsané údaje o KČ, v němž bude IČ hostovat
a je třeba jej doložit:
• potvrzením o zaplacení správního poplatku dle Finančního řádu ČSTS
Termín pro registraci dlouhodobého hostování je stejný jako v §3 odst.3. Dlouhodobé hostování se registruje
v soutěžní databázi ČSTS

5.

IČ, který není členem žádného KČ může hostovat v kterémkoliv KČ, pokud od něj získá souhlas. Jeho povinnosti jsou
stejné jako povinnosti domácího KČ uváděné v §4, bod 3, 4

§5
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
1.

Tento řád byl schválen prezidiem ČSTS dne 4.9.1997 ve Vyškově a nabývá účinnosti dne 1.10.1997.
Přestupový řád ČSTS byl doplněn prezidiem ČSTS dne 4. 6. 2000 s účinností 1.7.2000 a 7.8.2000 s účinností od
1.9.2000.
Přestupový řád ČSTS byl doplněn prezidiem ČSTS dne 16. 9. 2001 s platností dnem zveřejnění a s účinností od 1. 11.
2001.
Přestupový řád ČSTS byl upraven prezidiem ČSTS dne 25. 11. 2001 s platností dnem zveřejnění.
Přestupový řád ČSTS byl upraven prezidiem ČSTS dne 24. 3. 2002.
Přestupový řád ČSTS byl upraven prezidiem ČSTS dne 21. 9. 2003.
Přestupový řád ČSTS byl upraven prezidiem ČSTS dne 23. 11. 2003.
Přestupový řád ČSTS byl upraven prezidiem ČSTS dne 20. 3. 2005.
Přestupový řád ČSTS byl upraven prezidiem ČSTS dne 13. 11. 2005 s účinností od 1. 1. 2006.

Přílohy:
1. zrušeno
2. Vzorová registrovaná smlouva
3. Přestupový list (samostatný formulář)
4. Hostovací list (samostatný formulář)
5. Povolení krátkodobého hostování (samostatný formulář)

Poslední provedené změny:
-

zrušení přestupových sankcí kromě registrovaných smluv
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Příloha č.2 Vzorová registrovaná smlouva
Název subjektu:
Sídlo:
IČ:
Zastoupená:
(dále jen klub)
a
Titul, Jméno, Příjmení:
Rodné číslo:
Bytem:
(dále jen sportovec)
uzavírají tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PŘI VÝKONU SPORTOVNÍ
ČINNOSTI
I.
Předmět smlouvy
1.

2.

Předmětem této smlouvy je vymezení vzájemných povinností mezi klubem a sportovcem registrovaným v Českém
svazu tanečního sportu (dále jen ČSTS) při výkonu sportovní činnosti, kterou sportovec zpravidla nevykonává
jako své hlavní zaměstnání.
Sportovní činností se pro potřeby této smlouvy rozumí sportovní příprava (trénink), účast na mistrovských,
postupových a pohárových soutěžích pořádaných ČSTS a IDSF nebo členy IDSF a dalších akcí, k nimž bude
sportovec klubem nebo ČSTS nominován.
II.
Doba trvání

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ( dobu určitou od: do: )
III.
Povinnosti sportovce:
1.
2.

3.

Sportovec bude na základě této smlouvy v klubu vykonávat sportovní činnost – taneční sport.
Sportovec je povinen dodržovat klubem stanovený rozsah a obsah sportovní činnosti pro přípravu na soutěže,
přitom se řídit pokyny trenéra(ů) a dalších oprávněných zástupců klubu při všech akcích, na které byl klubem
nominován.
Sportovec se zavazuje:
a) vynakládat v rámci svých možností a schopností maximální úsilí k dosažení osobních cílů a cílů klubu
b) znát a dodržovat pravidla a řády, vystupovat v rámci sportovní etiky a dbát, aby nedocházelo k újmám na
zdraví a vzniku jiných škod
c) dbát o své zdraví, fyzickou kondici a dodržovat zásady správné výživy, hygieny, regenerace a
rehabilitace podle obvyklých zásad nebo podle dalších pokynů oprávněných zástupců klubu, pojistit se
proti následkům úrazu
d) chránit majetek klubu a pečovat o něj
e) při akcích organizovaných klubem vystupovat na veřejnosti, zejména v hromadných sdělovacích
prostředcích v oblečení, obuvi a jiných součástech oděvu poskytnutých klubem, způsobem stanoveným
klubem
f) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech související se sportovní činností sportovce v klubu, poskytovat
informace hromadným sdělovacím prostředkům o této činnosti pouze po předchozím písemném souhlasu
klubu
g) uhradit klubu odstupné ve výši ………..Kč (slovy ………………………..Kč) v případě přestupu do
jiného klubu, dle přestupového řádu ČSTS
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IV.
Povinnosti klubu
1.

Klub se na základě této smlouvy zavazuje:
a) vytvořit sportovci podmínky pro výkon jeho sportovní činnosti v souladu s touto smlouvou
b) poskytnout sportovci odměnu dle čl.V. této smlouvy
c) garantovat další individuelní dohody se sportovcem a klubem a to písemně
V.
Odměny

1.

2.
3.
4.

Klub se zavazuje poskytovat hráči po dobu trvání této smlouvy následující odměny:
a) základní měsíční odměnu ve výši …………..Kč a ………..Kč startovné dle výsledků na soutěžích, které
jsou obsaženy v příloze č.1 této smlouvy
b) v případě pracovní neschopnosti sportovce způsobené při sportovním výkonu podle této smlouvy, kdy
sportovec nemůže plnit smluvené povinnosti vyplývající z této smlouvy se klub zavazuje poskytovat
sportovci po dobu 1. měsíce 100% a dále 70% základní měsíční odměny.
Sportovci lze poskytnout prémii za sportovní výsledek dle přílohy č.1
Odměny jsou splatné vždy k 15. dni měsíce následujícího.
Sportovec je povinen hradit si sám z poskytnutých odměn pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a
daň z příjmu fyzických osob ve smyslu platných obecně závazných právních předpisů. Sportovec předloží
registraci u příslušného finančního úřadu. Při nedodržení tohoto ustanovení mu může být pozastavena výplata
odměn až do doby splnění této podmínky.
VI.
Skončení platnosti smlouvy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Platnost smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Smlouvu je možno po dohodě obou strany
prodloužit
Před uplynutím doby, na kterou je sjednána, může platnost smlouvy skončit pouze písemnou dohodou obou stran.
Platnost smlouvy také končí přestupem sportovce.
Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemně i bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Skončení smlouvy nemá v žádném případě vliv na registraci hráče za klub. Přestup sportovce do jiného klubu je
možný pouze na základě příslušného přestupového řádu platného pro dané období v ČSTS.
Smluvní strany se dohodly, že pokud nebudou ze strany sportovce využity podmínky uvedené v čl. VI. odst. 4 této
smlouvy, zavazuje se tímto uzavřít s klubem smlouvu novou, a to nejpozději do 14 ti dnů před skončením platnosti
této smlouvy.
VII.
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.

4.

Součástí této smlouvy je příloha č.1 Prémiový řád , č.2 Přestupový řád ČSTS a č.3 Disciplinární řád ČSTS
Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí platnými obecně závaznými předpisy a řády ČSTS a
IDSF
Smluvní strany se zavazují, že případné spory o výkon práv a povinností z této smlouvy se budou řídit smírnou
cestou, případně prostřednictvím příslušných orgánů ČSTS, pokud nedojde ke shodě obou stran, teprve potom
může jedna ze stran postupovat zákonnými prostředky.
Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy překážky, které by bránily jejímu uzavření.

V …………………. dne ……………………

………………………………………..
statutární zástupce klubu

………………………………..
sportovec

5/5

