
P ř e s t u p n í   ř á d   v o d n í h o  p ó l a 
platný od 1.9.2011 

 
Přestupní řád Českého svazu vodního póla stanovuje podmínky, za kterých se uskutečňují změny 

oddílové příslušnosti (dále jen přestupy) hráčů a hráček (dále jen hráčů). Tato ustanovení jsou 
závazná pro přestupy i hostování všech hráčů registrovaných v Českém svazu vodního póla (dále 
ČSVP). 
 
1. P ř e s t u p n í   t e r m í n y 
 

1.1. Řádné přestupní termíny jsou 2x ročně a to: 
  1.1. - 15.1.  
  1.9. - 15.9. 
 
1.2. V odůvodněných případech (např. změna termínové listiny nebo struktury soutěží) může 

Výkonný výbor ČSVP vyhlásit mimořádný přestupní termín.V nejvyššších soutěžích mužů a 
žen, které jsou v rozpisu rozděleny na základní a dostavbovou část může být Výkonným 
výborem vyhlášen přestupní termín trvající 10 pracovních dnů po skončení posledního utkání 
základní části. Tento termín se vyhlašuje před začátkem základní části soutěže v rozpisu 
soutěže. 

 
1.3. Mimo přestupní termín mohou přestupovat pouze hráči z oddílu, jehož zrušení, na základě 

písemného sdělení, schválil výkonný výbor ČSVP. 
 
2. A  P ř e s t u p y   v rámci  ČSVP 
 

2.1. Žádost o přestup podává hráč Sportovně technické komisi (dále STK) ČSVP na 
předepsanémm formuláři, tzv. přestupním lístku. Žádost musí obsahovat: 
 

- příjmení a jméno hráče 
- rodné číslo hráče 
- trvalé bydliště (ulice, místo, PSČ) 
- přesný název mateřského oddílu 
- přesný název oddílu, do ktrého chce přestoupit 
- datum podání žádosti o přestup 
- vlastoruční podpis 
- u hráčů mladších 15ti let i podpis rodičů 
- vyjádření mateřského oddílu, razítko a podpis odpovědného funkcionáře mateřského i 
nového oddílu  
- výši odstupného, pokud ho mateřský oddíl požaduje. V případě, že mateřský oddíl odstupné 
nepožaduje, uvede tuto skutečnost na Přestupním lístku 
- souhlas nového oddílu s výší odstupného. 
 

2.2. Žádost se podává doporučeným dopisem ve stanovených termínech. Rozhodující je datum 
podání doporučené zásilky. K žádosti je nutno přiložit registrační průkaz a doklad o zaplacení 
správního poplatku. 

 
2.3. Pokud žádost o přestup, která vyžaduje souhlas mateřského oddílu, bude tento souhlas 

postrádat, přestup se zamítá. Na hráče se pak vztahuje čekací lhůta 12 měsíců. V této době 
může hráč startovat za svůj mateřský oddíl a rovněž požádat v dalším přestupním termínu o 
další přestup do kteréhokoliv oddílu a to se souhlasem mateřského oddílu. 

 
2.4. Pokud hráč po uplynutí čekací lhůty 12 měsíců podá v přestupním termínu žádost o přestup do 

téhož oddílu, je jeho žádost schválena i bez souhlasu mateřského oddílu. 
 
2.5. Přestup vstupuje v platnost dnem vyznačení změny příslušnosti k oddílu v registračním 

průkazu hráče a potvrzení dodatku soupisky příslušného družstva a po prokazatelném 
zaplacení odstupného mateřskému oddílu (pokud bylo požadováno). 

 
2. B  Přestupy hrá čů do zahrani čí a ze zahrani čí. 
 

2. 7. Všechny přestupy hráčů mezi národními federacemi (svazy), které jsou členy LENu, se řídí  
       „LEN pravidly pro přestup“ („LEN Transfer Regulations“ v aktuálním znění).  
       Těmito pravidly se řídí: 
       1/ přestupy hráčů registrovaných v oddílech – klubech ČSVP do zahraničních klubů 
       2/ přestupy hráčů registrovaných v klubech zahraničních federací do oddílů - klubů, které jsou  

členy ČSVP    



 
2. 8. Termín „hráč“ platí pro muže i ženy. 
 
2.9. Na přestupy a hráčů do a ze zahraničí se nevztahují přestupní termíny dané Přestupním 

řádem ČSVP a mohou být realizovány kdykoliv. 
 
2.10. Při přestupu hráče registrovaného u ČSVP, zaplatí hráč ČSVP částku 1000,- Kč. 
    
2.11. Při přestupu hráče ze zahraničního klubu do oddílu - klubu ČSVP zaplatí český klub za 

každého příchozího hráče na účet ČSVP částku 1500,- Kč. 
 
2.12. Zahraniční hráč se stává členem českého klubu po kladném vyřízení ITC, na základě kterého 

mu je vystaven registrační průkaz ČSVP.  
 
2.13. Pokud hráč registrovaný u ČSVP zruší svoji registraci dle Registračního řádu čl. 3.2. b), může 

odejít do zahraničí po uplynutí doby 12 měsíců ode dne zrušení registrace jako neregistrovaný 
hráč.     

 
2.14. Cizí státní příslušník, který není ve své mateřské federaci  registrován, se může stát členem 

českého klubu po zaplacení částky 5000,- Kč na účet ČSVP a jeho  zaregistrováním. 
Skutečnost, že není registrován, musí doložit písemným potvrzením mateřské federace. 

 
2.15. Na hráče, kteří přicházejí hrát z jiného kontinentu a jsou v Evropě registrováni poprvé, se 

nevztahují „LEN Pravidla pro přestup hráčů mezi federacemi“. Členem českého klubu se 
mohou stát ihned po zaplacení částky 5000,- Kč. na účet ČSVP a zaregistrováním.  

 
3. Hostování 
 

3.1. O povolení hostování může požádat hráč každé věkové kategorie a to podle bodů 2.1 a 2.2. 
Souhlas mateřského oddílu se u hostování vyžaduje vždy. 

 
3.2. Po dobu hostování je hráč nadále registrován v mateřském oddílu, za který může hrát i v době  
       hostování v jiném oddílu. 
 
3.3. Hostování má vždy platnost do konce soutěže nebo do určitého data (nejména však na 3 

měsíce), který si oddíly dohodnou. Oddíl, do kterého je povoleno hostování a přesné datum 
trvání hostování se vyznačí do reistračního průkazu hráče. Po projití uvedeného termínu je 
hostování automaticky ukončeno.  

 
3.4. Předčasné ukončení  hostování je možné nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne schválení 

žádosti o hostování. Mateřský oddíl je povinen předčasné ukončení hostování oznámit 
novému oddílu nejméně 14 dní předem a to písemně doporučeným dopisem. Toto ukončení 
hostování musí STK vyznačit v registračním průkazu hráče. 

 
3.5. Po dobu hostování nemůže hráč žádat o přestup do dalšího oddílu. Může však v řádném 

přestupním termínu žádat o přestup do oddílu, v němž má povoleno hostování. 
 
3.6. V téže soutěži příslušné věkové kategorie nemůže být hráč uveden na soupisce více oddílů 

(pokud již byl uveden na soupisce mateřského oddílu, nemůže pro tuto soutěž hostovat). 
Hráč, který ukončil hostování nemůže za mateřský oddíl v téže soutěži do jejího ukončení již 
nastoupit. 

 
3.7. Hráč, který byl v soutěži příslušné věkové kategorie uveden na soupisce mateřského oddílu, 

hrajícího vyšší soutěž, nemůže hostovat v oddílu, hrajícím nižší soutěž. 
 
3.8. V rozehrané soutěži může být hráč doplněn na soupisku nového oddílu do odehrání 50% 

utkání tímto oddílem. Počet utkání se řídí strukturou soutěže a počtem družstev, která soutěž 
řádně zahájila. 

 
3.9. Člen oddílu, který má zájem působit u družstva jiného oddílu než je registrován jako trenér, 

musí požádat o hostování. Pro toto platí čl. 3.1. – 3.6. tohoto Přestupního řádu.  
 
 
 
 
 
 



4. S p o l e č n á  u s t a n o v e n í 
 

4.1. Pokud žádost o přestup (hostování) nesplňuje všechny požadované náležitosti, nebude STK 
ČSVP projednána a vrátí se zpět žadateli k doplnění chybějících údajů. 

 
4.2. Žádost, mající všechny požadované náležitosti, bude projednána SK ČSVP co nejdříve, max. 

do 5ti pracovních dnů ode dne doručení. V témže termínu obdrží žadatel rozhodnutí o 
přestupu (hostování). Schválení přestupu (hostování) bude zaznamenáno v registračním 
průkazu. Oddíl potom musí zajistit dopsání tohoto hráče na svoji soupisku. 

 
4.3. Je možné zažádat o expresní vyřízení žádosti o přestup (hostování). Takovou žádost obratem 

vyřizuje předseda SK do 48 hodin od podání. 
 
5. O d s t u p n é 
 

5.1. Souhlas mateřského oddílu při přestupu může být podmíněn odstupným, které mateřský oddíl 
vyžaduje jako výchovné za hráče, kterého právě uvolňuje.  

 
5.2. Výše odstupného je dána dohodou. Dohodnutá výše odstupného musí být převedena na účet 

mateřského oddílu do doby, než hráč nastoupí za nové družstvo. Pokud se oddíly 
nedohodnou jinak.  

 
6. S p r á v n í   p o p l a t k y 
 

6.1. Přestup (hostování):      žactvo: 250,- Kč 
                                         dorost:  500,- Kč 
                                          dospělí: 750,- Kč 
 
V případě expresního vyřízení jsou správní poplatky dvojnásobné. 
 
6.2. Odvolání proti rozhodnutí o přestupu (hostování): 
                                           žactvo:  100,- Kč 
                                             dorost:  200,- Kč 
                                             dospělí: 400,- Kč 
 

7. O d v o l á n í 
 

Proti rozhodnutí o přestupu (hostování) se může hráč nebo oddíl odvolat do 15 dn ů ode dne 
doru čení rozhodnutí Sout ěžní koimise ČSVP v souladu s Diciplinárním řádem 

 
8. Z á v ě r e č n é  u s t a n o v e n í 
 

8.1. Výklad jednotlivých článků a doplňků přísluší pouze Výkonnému výboru ČSVP. 
 
8.2. Tento přestupní řád nabývá účinnosti dnem vydání a tím současně pozbývá platnost dříve 
vydaný Přestupní řád včetně všech doplňků. 

 
 


