
 Přestupní řád 
České bowlingové asociace (dále jen ČBA) ČKBF 

 
přijato na zasedání Výkonného výboru ČBA dne 18. července 2019, platný od 19. července 2019 

 
 
 

ČÁST PRVNÍ  
Úvodní ustanovení 

 

 
Čl. 1 - Základní ustanovení 

 

1.1 Přestupní řád ČBA (PŘ ČBA) upravuje jak podmínky přestupů hráčů v oddílech se sídlem na území 
České republiky, tak podmínky uvolňování do zahraničí.  

1.2 Žádný hráč nemůže být zároveň členem dvou oddílů.  

1.3 Účastníkem řízení o přestupu (dále je „přestupní řízení“) může být:  

a) Hráč  

b) Volný hráč  

c) Klub  
 
Klub se stává účastníkem řízení v případech stanovených tímto přestupním řádem. Hráč je účastníkem 
řízení vždy.  

1.4 Hráč může být v průběhu soutěžního ročníku přeregistrován (přestup) maximálně ve 2 klubech.  

1.5 Každý hráč má právo požádat o přestup nebo o uvolnění do zahraničí.  

 
 
 
 

Čl. 2 - Definice pojmů 
 

2.1 ČBA: Česká bowlingová asociace, pobočný spolek ČKBF, jednající vůči třetím osobám vlastním 
jménem  

2.2 Klub: bowlingový klub nebo oddíl registrovaný u ČBA, nebo u obdobného zahraničního subjektu  

2.3 Hráč: fyzická osoba, která je registrována u ČBA a která je zároveň členem některého z klubů se 
sídlem na území České republiky.  

2.4 Volný hráč: fyzická osoba, která je registrována v ČBA a která není členem žádného klubu. Pokud 
není dále stanoveno jinak, má pro účely tohoto přestupního řádu volný hráč tatáž práva a povinnosti jako 
hráč.  

2.5 Mateřský klub: klub, jehož je hráč členem v době podání žádosti o přestup  

2.6 Matriční složka (MS:) evidenční oddělení žádostí o registraci, přestup  

2.7 Nový klub: klub, jehož členem se hráč žádá stát  

2.8 Přestup: zánik členství hráče v mateřském klubu a současný vznik členství hráče v novém klubu  

2.9 Přestupní období: období kalendářního roku, ve kterém je možné podat žádost o přestup.  

2.10 Volný přestupní termín: Přestupní termíny, kdy může hráč uskutečnit přestup bez souhlasu 
mateřského klubu. (období od 1. 7. do 31. 8. každého roku) Volný přestupní termín není umožněn 
mladým hráčům.  

2.12 Vázaný přestupní termín: Přestupní termín, kdy musí mít hráč souhlas mateřského klubu. 
(období od 1. 9. do 30. 6. následujícího roku)  

2.13 Soutěžní období: trvá od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku  
2.14 Mladý hráč: hráč, který nedosáhl věkové hranice 21 let 
 



ČÁST DRUHÁ 

Průběh přestupu 
 
 

Čl. 3 – Podmínky přestupu 
 
3.1 Žádost o přestup podává hráč, nebo nový klub. Účastníci řízení se mohou v přestupním řízení nechat 
zastupovat třetí osobou  

3.2 Pro přestupy se používá tiskopis „Přihláška k registraci ČKBF“  

3.3 Žádost o přestup se zasílá doporučeně poštou / emailem matriční složce ČBA dále jen MS.  

3.4 Za řádné vyplnění přihlášky k registraci a pravdivost všech údajů odpovídají hráč a klub. Úmyslné 
uvedení nepravdivých údajů a neoprávněné podání přihlášky k registraci jsou disciplinárními proviněními 
a mají za následek zrušení registrace a anulování výsledků.  

3.5 Pro obnovu registrace se používá elektronický formulář.  

3.6 Na základě poštou došlých podkladů pro registraci provede MS přeregistraci, nejpozději však do 21 
pracovních dnů.  
 

Čl. 4 - Změna klubové příslušnosti 
 

4.1 Za změnu klubové příslušnosti se považuje žádost fyzické osoby o registraci za jiný klub, než ten, za 
který je tato osoba ke dni podání žádosti registrovaná v ČBA (mateřský klub);  

4.2 Žádost o změnu klubové příslušnosti podává fyzická osoba nebo klub, za který má být tato osoba 
registrována.  

4.3 Žádost o přestup na území ČR podává hráč nebo klub. Účastníci řízení se mohou v přestupním řízení 
nechat zastoupit třetí osobou, vybavenou plnou mocí.  

4.4 Žádosti o přestup se zasílají mailem (a podepsaný originál doporučeně poštou) na adresu MS na 
předepsaném tiskopisu a se všemi náležitostmi. Předložené doklady se nevracejí. Podané žádosti o 
přestup může hráč vzít zpět ve lhůtě 7 dní od data podání žádosti.  

4.5 Hráč (klub) smí podat vždy pouze jednu žádost o přestup. Pokud budou podány dvě žádosti 
současně, nebude projednána ani jedna z nich.  

4.6 Pro podávání žádostí o přestup platí tyto zásady:  
a) hráč může podat žádost kdykoliv ve volném přestupním termínu  

b) hráč může podat žádost o přestup ve vázaném přestupním termínu pouze se souhlasem mateřského 
klubu  

 

ČÁST TŘETÍ 
Rozhodnutí 

 
 

Čl. 5 - Rozhodování o přestupech 
 

5.1 MS žádost o přestup schválí, pokud jsou splněny podmínky a náležitosti, uvedené v tomto 
přestupním a registračním řádu.  

5.2 MS žádost zamítne v případě, kdy je vyžadován souhlas mateřského klubu, a tento není písemně 
udělen. V případě nesouhlasu mateřského klubu s přestupem pro mladé hráče MS nezamítne 
automaticky, ale souhlas lze udělit, pokud proběhne platba výchovného dle článku 9.  
5.3 Pokud, žádost neobsahuje všechny náležitosti stanovené tímto přestupním řádem (včetně souhlasu či 
vyjádření mateřského oddílu, pokud je vyžadován) MS požádá o doplnění žádosti. Termín pro doplnění 

žádosti je stanoven na 10 dnů ode dne odeslání.  
 
 

Čl. 6 - Oznámení o rozhodnutí MS 
 
6.1 MS projedná žádost o přestup v nejkratší možné době, nejdéle však do 21 pracovních dnů od 
obdržení úplné žádosti, případně vyjádření mateřského oddílu.  
6.2 Rozhodnutí MS se vždy oznamuje hráči prostřednictvím emailu na zadanou adresu. Oddílům se 
rozhodnutí MS oznamuje jen tehdy, pokud MS žádost zamítl, nebo tehdy, pokud MS žádost přes 
nesouhlas mateřského oddílu schválil.  



 

Čl. 7 - Odvolání proti rozhodnutí MS 
 

7.1 Řízení ve sporech o přestup hráčů je v níže uvedených případech dvoustupňové.  

7.2 Proti rozhodnutí MS, kterým byl zamítnut přestup, se mohou odvolat všichni účastnící přestupního 
řízení.  

7.3 Proti rozhodnutí MS, kterým byl schválen přestup, se může odvolat pouze mateřský klub, pokud před 
tím vyjádřil svůj nesouhlas s přestupem. V ostatních případech není odvolání přípustné a rozhodnutí MS 
je tak konečné.  

7.4 Odvolání se podává k MS, a to do 7 dnů počínaje dnem doručení rozhodnutí MS. O podaném odvolání 
rozhoduje STK ČBA (dále jen ”odvolací orgán”).  

7.5 K odvolání musí být přiloženy: - doklady (podací lístky) o zaslání kopií odvolání všem účastníkům 
řízení, - kopii dokladu o zaplacení poplatku za odvolání.  
7.6 Odvolání nemá odkladný účinek a až do rozhodnutí odvolacího orgánu platí rozhodnutí MS.  
 
 

Čl. 8 - Rozhodnutí odvolacího orgánu 
 

8.1 Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejdéle do třiceti dnů po doručení odvolání, a to tak, že 
odvolání: a) vyhoví, rozhodnutí MS zruší a nahradí jej vlastním rozhodnutím, b) zamítne a rozhodnutí MS 
potvrdí, c) neprojedná, je-li odvolání podáno opožděně, nemá-li formální náležitosti nebo není-li podáno 
účastníkem přestupního řízení.  

8.2 Rozhodnutí o odvolání zašle odvolací orgán účastníkům řízení, a to nejdéle do patnácti dnů od 
rozhodnutí.  

8.3 Vyhoví-li odvolací orgán odvolání, vrátí poplatek za odvolání účastníkovi. V ostatních případech se 
poplatek nevrací.  
 
 

Čl. 9 - Výchovné mladých hráčů 
 
9.1 Výchovné vyjadřuje částečné náklady mateřského oddílu spojené s výchovou hráče a uplatňuje se 
v případě nesouhlasu mateřského oddílu s přestupem hráče. 
9.2  Výchovné se stanoví za období, od kterého je hráč registrován v mateřském oddílu do data podání 
žádosti o změnu oddílové příslušnosti, nejvýše však za období od dovršení věku 8 let do dovršení věku 
21 let.  
9.3  Výše výchovného za hráče se stanoví  

a) od dovršení 8 let věku až do dovršení věku 15 let ve výši 150 Kč za každý i započatý 
kalendářní měsíc registrace v mateřském oddílu;  

b) od dovršení 15 let věku až do dovršení věku 21 let ve výši 250 Kč za každý i započatý 

kalendářní měsíc registrace v mateřském oddílu. 
9.4 V případě reprezentantů (účast na ME, MS, ECC jakékoliv věkové kategorie) se částka podle bodu 9.3 
násobí koeficient 1,4 (jedna celá čtyři) za každý  šampionát, kterého se hráč účastnil v účtovaném 
období dle 9.2. 
9.5 Výši výchovného stanovuje MS dle databáze ČBA. 
9.6 V případě, že se mateřský a nový klub nedohodne na přestupu hráče, přestup je realizován ihned po 
připsání stanoveného výchovného na bankovní účet ČBA. 
  

  ČÁST ČTVRTÁ 
Závěrečná ustanovení 

 
 

Čl. 10 - Ustanovení závěrečná 
 

10.1 Porušení tohoto PŘ ČBA je disciplinárním proviněním.  

10.2 K výkladu tohoto PŘ ČBA je oprávněna STK ČBA.  

10.3 Tento přestupní řád byl novelizován Výkonným výborem ČBA dne 18. 7. 2019 a nabývá účinnosti 
dne 19. 07. 2019 
 
Vopička Karel – prezident ČBA v. r.  
Beran Jiří – předseda STK ČBA v. r. 


