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Článek I 

Definice  

1. „Hráč“ je fyzická osoba, která je přímým členem ČSH s licencí hráče.   

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

3. „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  

4. Přestupní řád upravuje průběh přestupního řízení. Za „přestupní řízení“ se považují procesy 
vyřízení žádosti o přestup, žádosti o limitovaný přestup, žádosti o hostování a žádosti o ukončení 
limitovaného přestupu / hostování.  

5. „Žádost“ je souhrnné označení pro žádosti o přestup, limitovaný přestup (jeho předčasné 
ukončení) nebo žádosti o hostování (jeho předčasné ukončení).   

6. „Založení žádosti“ je zadání povinných údajů v přestupním řízení do informačního systému ČSH.   

7. „Přestup“ je trvalý přechod hráče z mateřského klubu do nového klubu provedený v souladu s 
tímto řádem, spojený s trvalou změnou příslušnosti hráče ke klubu.  

8. „Limitovaný přestup“ je časově omezený přestup hráče z mateřského klubu do nového klubu 
provedený v souladu s tímto řádem. Po přesně vymezenou dobu limitovaného přestupu se hráč 
stává hráčem nového klubu, po skončení této doby se hráč opět, bez přestupního řízení, stává 
hráčem mateřského klubu.  

9. „Hostování“ umožňuje hráči startovat v soutěžích za mateřský klub, a vedle toho zároveň také 
za nový klub v jediné konkrétní soutěži, přičemž nedochází ke změně příslušnosti hráče k 
mateřskému klubu. Po dobu hostování může hráč startovat za mateřský klub v soutěžích téže (i 
jiné) věkové kategorie, nikoli však v soutěži stejné úrovně jako je soutěž, ve které nastupuje za 
nový klub.  

10. „Soutěžní ročník“ je pro účely tohoto řádu definován v souladu se Soutěžním řádem jako období 
od 1. 7. běžného roku až 30. 6. následujícího roku.  

11. „Přestupní termín“ je období definované tímto řádem, po který lze žádat o přestupní řízení v 
rámci jednoho soutěžního ročníku.   

12. Orgánem oprávněným rozhodnout v rámci přestupního řízení dle tohoto řádu je soutěžní úsek 
ČSH (dále jen „soutěžní úsek“).  

13. „Smluvní hráč“ je hráč, který je vázán hráčskou smlouvou ke svému mateřskému klubu.  

14. „Výchovné“ je finanční kompenzace určená mateřskému klubu, které zahrnuje náhradu nákladů 
za výchovu a další rozvoj hráče v období, kdy byl hráč registrován (od data první registrace).  

 

Článek II 

Základní ustanovení  

1. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti hráčů ke klubům.   

2. Podle tohoto řádu se uskutečňují tyto změny příslušnosti hráče ke klubu:  



a) přestupy,  

b) limitované přestupy a jejich předčasná ukončení,  

c) hostování a jejich předčasná ukončení.  

3. Účastníky přestupního řízení jsou hráč, mateřský klub a nový klub.   

4. Přestupními termíny jsou pro účely tohoto řádu období:   

a) od 1. července do 15. září a  

b) od 1. ledna do 28. února.  

5. Mimo přestupní termíny lze rozhodovat pouze o předčasném ukončení limitovaného přestupu a 
o návratu ze zahraničí dle čl. X odst. 3 tohoto řádu.  

6. Způsoby podávání, obsah a rozsah žádostí, rozhodování a lhůty pro vyřízení žádostí v přestupním 
řízení a odvolání upravuje prováděcí předpis.   

 

Článek III 

Přestup 

1. O přestup může požádat každý hráč a to prostřednictvím nového klubu.   

2. Založení žádosti o přestup musí proběhnout v rámci přestupního termínu.   

3. Žádosti o přestup smluvního hráče je možné vyhovět pouze tehdy, pokud nejpozději ke konci 
příslušného přestupního termínu zanikne smluvní vztah hráče k mateřskému klubu. K registraci 
hráče k novému klubu může pak dojít nejprve ke dni následujícímu po zániku tohoto smluvního 
vztahu. V ostatních případech soutěžní úsek žádost o přestup zamítne.  

4. Nejpozději ke dni podání žádosti o přestup musí mít hráč vůči mateřskému klubu vypořádány 
všechny závazky.  

5. Přestup může být uskutečněn   

a) Dohodou všech tří zúčastněných stran (dále jen „přestup dohodou“)  

b) Dohodou dvou zúčastněných stran (nového klubu a hráče) spojenou s výchovným (dále jen 
„přestup za výchovné“)  

6. V rámci jednoho přestupního termínu nelze opakovaně přestupovat. 

 

Článek IV 

Limitovaný přestup  

1. O limitovaný přestup může v rámci přestupního termínu požádat každý hráč, který ke dni 
požadovaného začátku doby limitovaného přestupu patří pro daný soutěžní ročník do věkové 
kategorie dorostu nebo dospělých.   

2. O limitovaný přestup může požádat každý hráč a to prostřednictvím nového klubu.   

3. Založení žádosti o limitovaný přestup musí proběhnout v rámci přestupního termínu.   



4. Začátek limitovaného přestupu musí spadat do přestupního termínu. Limitovaný přestup lze 
povolit nejméně na dobu 30 dnů a nejvýše na dobu jednoho soutěžního ročníku.  

5. U smluvních hráčů nesmí doba limitovaného přestupu překročit dobu trvání jejich smlouvy s 
mateřským klubem, jinak soutěžní úsek žádost o limitovaný přestup zamítne.  

6. Limitovaný přestup končí uplynutím doby, na kterou byl schválen.  Před uplynutím této doby lze 
limitovaný přestup ukončit na základě žádosti hráče, nejdříve však po uplynutí 30 dní od začátku 
doby limitovaného přestupu.  

7. Limitovaný přestup nelze v jednom přestupním termínu kombinovat s přestupem ani s 
hostováním.  

8. I po datu uzavření soutěže mohou za klub nastoupit hráči, kterým řádně skončí původně 
schválená doba limitovaného přestupu do jiného klubu.   

9. Limitovaný přestup hráče ze zahraničí (zápůjčka/loan) ve smyslu předpisu IHF „Regulations for 
Transfer Between Federations“ je možný v případě splnění podmínek tohoto předpisu.   

 

Článek V 

Hostování 

1. O hostování může v rámci přestupního termínu požádat každý hráč, který ke dni požadovaného 
začátku hostování patří pro daný soutěžní ročník do věkové kategorie dorostu nebo dospělých. 
Hráč, který pro daný soutěžní ročník patří do věkové kategorie staršího žactva, může hostovat 
jen do soutěže věkové kategorie mladšího dorostu.  

2. O hostování může požádat každý hráč a to prostřednictvím nového klubu.   

3. Založení žádosti o hostování musí proběhnout v rámci přestupního termínu.   

4. Hráči, kteří v době podání žádosti o hostování nedosáhli věku 23 let, mohou hostovat v jediné 
konkrétní vyšší nebo nižší soutěži. Hostování v nižší soutěži může být soutěžním úsekem 
povoleno nejpozději do dne dosažení 23 let věku. Hráči, kteří v době podání žádosti o hostování 
dosáhli věku 23 let, mohou hostovat pouze v jediné konkrétní vyšší soutěži.  

5. Začátek hostování musí spadat do přestupního termínu. Konec hostování musí být k 31.12. anebo 
k 30.6. daného soutěžního ročníku. Hostování lze povolit nejvýše na dobu jednoho soutěžního 
ročníku.   

6. U smluvních hráčů nesmí doba hostování překročit dobu trvání jejich smlouvy s mateřským 
klubem, jinak soutěžní úsek žádost o hostování zamítne.  

7. Hostování končí uplynutím doby, na kterou bylo schváleno. Před uplynutím této doby lze 
hostování ukončit pouze na základě žádosti hráče podané v rámci přestupního termínu.  

8. Během hostování nelze povolit přestup, limitovaný přestup nebo další hostování. Hostování ze 
zahraničí do klubu ČSH není možné.  

9. V každém soutěžním utkání mohou v jednom družstvu nastoupit maximálně 3 hostující hráči. 
Porušení tohoto ustanovení se trestá hracími a disciplinárními důsledky, jako start 
neoprávněného hráče.   



Článek VI 

Přestupní řízení  

1. Hráč, který nedovršil 15 let věku, je v přestupním řízení zastoupen zákonným zástupcem.  

2. Hráč smí podat v jednom přestupním termínu pouze dvě žádosti. Každá další žádost doručená 
ČSH v jednom přestupním termínu bude zamítnuta s následující výjimkou: 

a) hráč může požádat o přestup za výchovné v případě, že předchozí žádost o přestup dohodou 
byla neúspěšná z důvodu nesouhlasu mateřského klubu a za předpokladu, že všichni 
účastníci přestupního řízení jsou totožní jako v případě žádosti o přestup dohodou. 

3. Úkony v přestupním řízením jsou spojeny s poplatkem. Výše poplatků je stanovena prováděcím 
předpisem ČSH. 

 
Článek VII  

Rozhodování v přestupním řízení  

1. Přestupní řízení musí být ukončeno nejpozději do 15 dnů od založení žádosti.   

2. Pokud žádost nesplňuje některou předepsanou podmínku pro daný typ změny příslušnosti hráče 
nebo nejsou předloženy všechny předepsané přílohy, soutěžní úsek žádost zamítne.  

3. Přestupní řízení se ukončuje vydáním rozhodnutí – povolením nebo zamítnutím přestupu, 
limitovaného přestupu, hostování, předčasného ukončení hostování nebo předčasného ukončení 
limitovaného přestupu. Způsob ukončení přestupního řízení stanovují prováděcí předpisy k 
tomuto řádu.   

4. Přestup hráče, který v době zahájení přestupního řízení nedovršil 23 let věku, lze povolit i přes 
nesouhlas mateřského klubu za výchovné.   

5. Přestup hráče, který v době zahájení přestupního řízení již dovršil 23 let věku a není smluvním 
hráčem, lze povolit i přes nesouhlas mateřského klubu.  

6. Hostování přes nesouhlas mateřského klubu lze povolit pouze v případě, že žádost o hostování 
podává hráč, jehož mateřský klub nemá v jeho věkové kategorii družstvo přihlášené do soutěže.  

7. Předčasné ukončení hostování nebo limitovaného přestupu lze povolit pouze se souhlasem všech 
tří zúčastněných stran.  

  

Článek VIII  

Odvolání  

1. Proti rozhodnutí soutěžního úseku v přestupním řízení mohou účastníci řízení podat odvolání do 
15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Exekutiva ČSH. Způsob a forma odvolání 
je stanovena prováděcím předpisem.   

2. Na základě řádně podaného odvolání zahájí odvolací orgán odvolací řízení na základě podkladů 
předaných soutěžním úsekem.    



3. Je-li odvolání podáno opožděně nebo není-li ve lhůtě pro odvolání zaplacen poplatek za odvolání, 
může odvolací orgán takové odvolání bez dalšího zamítnout.   

4. Odvolání nemá odkladný účinek.   

5. Účastník, který se odvolává proti rozhodnutí soutěžního úseku vydanému dle tohoto řádu, je 
povinen zaplatit poplatek za odvolání. Výše poplatku je stanovena prováděcím předpisem. Pokud 
odvolací orgán odvolání vyhoví, poplatek za odvolání se vrací.  

6. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí orgánu 1. stupně, jestliže dojde k závěru, že jeho rozhodnutí 
je odůvodněné a správné.  

7. Odvolací orgán změní nebo zruší rozhodnutí orgánu 1. stupně, jestliže dojde k jinému závěru. V 
takovém případě může odvolací orgán také rozhodnout o vrácení celého nebo části poplatku za 
odvolání.  

8. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a neexistuje proti němu opravný prostředek.  

  

Článek IX  

Výchovné  

1. V případech, kdy mateřský klub souhlasí s přestupem za výchovné nebo s přestupem nesouhlasí, 
vzniká mu nárok na úhradu výchovného za přestupujícího hráče novým klubem. Výši výchovného 
stanoví v souladu s tímto článkem soutěžní úsek a sdělí ji účastníkům přestupního řízení.  

2. Výchovné sestává z následujících částek:  

a) výchovné za hráče ve věku do 15 let včetně se stanovuje ve výši 6.000 Kč za každý rok, v 
němž byl hráč registrován v ČSH.  

b) výchovné za hráče ve věku od 15 do 23 let se stanovuje ve výši 12.000 Kč za každý rok, v 
němž byl hráč registrován v ČSH.  

c) za hráče starší 23 let se výchovné nestanovuje (nelze je ani po novém klubu vyžadovat).  

d) za dobu, kdy byl hráč evidován jako neamatér, je výchovné stanoveno ve výši 18.000 Kč za 
každý rok, v němž byl hráč registrován jako neamatér.  

e) za dobu, kdy byl hráč evidován jako profesionální hráč, je výchovné stanoveno ve výši  

30.000 Kč za každý rok, v němž byl hráč registrován jako profesionál.  

f) roční výchovné se navyšuje o 20 %, pokud hráč v daném roce nastoupil alespoň k jednomu 
oficiálnímu mezistátnímu reprezentačnímu utkání.  

3. Výchovné je součtem výše uvedených dílčích částek.  

4. Výchovné se nepočítá za období, kdy měl hráč povolen limitovaný přestup do klubu, do kterého 
za výchovné přestupuje.  

5. Pokud podmínky uvedené v odst. 3 písm. a) až e) tohoto článku trvaly jen po část roku, bude 
výchovné součtem poměrných částí z výše uvedených částek. Za každý celý měsíc, ve kterém 
byly výše uvedené podmínky splněny, bude započtena jedna dvanáctina z výše uvedených 



částek. Pokud hráč mladší 15 let do tří měsíců od data první registrace požádá o přestup, 
nevzniká mateřskému klubu nárok na výchovné.   

6. Za profesionála je pro účely tohoto řádu považován hráč, jehož měsíční odměna převyšuje 
minimální mzdu stanovenou pro dané období, neamatérem se pro účely tohoto řádu rozumí 
smluvní hráč, jehož měsíční odměna je nižší než stanovená minimální mzda pro dané období. 
Smlouvy dle tohoto odstavce musí být registrovány v souladu s příslušným prováděcím 
předpisem.   

 

Článek X 

Přestupy do zahraničí, ze zahraničí a zpět, zapůjčení  

1. Přestupy hráčů do a ze zahraničí a mezinárodní zapůjčení hráčů se řídí příslušnými předpisy EHF 
a IHF.  

2. Hráč, který přestupuje ze zahraničí do klubu ČSH, může požádat o přestup pouze v rámci 
přestupních termínů.  

3. Pokud však hráč po dobu posledních alespoň 12 měsíců nenastoupil v žádném soutěžním utkání 
v zahraničí, může být znovu zaregistrován i mimo přestupní termín v jakémkoli klubu ČSH.  

4. V případě přestupu nebo limitovaného přestupu (zápůjčky) hráče ze zahraničí do členského 
klubu ČSH, hráč předloží přestupní certifikát – souhlasné stanovisko EHF nebo IHF – k přestupu 
hráče do České republiky.   

 

Článek XI 

Společná a závěrečná ustanovení  

1. Neplnění závazků vyplývajících ze smluv mezi kluby v souvislosti s přestupním řízením nemá vliv 
na uskutečněný přestup.  

2. Výklad tohoto řádu provádí Exekutiva ČSH.   

3. Exekutiva ČSH vydává prováděcí předpis k tomuto řádu. 

4. Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele je Exekutiva ČSH oprávněna 
udělit výjimku z tohoto řádu. 

5. Přestupní řád byl schválen Radou ČSH dne 18.5.2020.  

6. Přestupní řád ve znění Změny č. 1 přijaté Radou ČSH dne 14.6.2021 nabývá účinnosti dnem 
1.8.2021. 


