
VÝKLAD PŘESTUPNÍHO ŘÁDU 
čl. 452.04 SŘ  

 
452.04 
Neodehraje-li hráč za posledních 12 měsíců žádný zápas v mistrovské soutěži družstev za mateřský oddíl (start 
v družstvu na hostování je považován za start v mateřském klubu) a není-li smlouvou podle čl. 456 mezi 
hráčem a oddílem stanoveno jinak, smí přestoupit do libovolného nového oddílu bez souhlasu mateřského 
oddílu. Jedná-li se o hráče kategorie mládeže, náleží mateřskému oddílu výchovné podle čl. 463, dospělí smí 
přestoupit bez finančního vypořádání. Bez souhlasu mateřského oddílu mohou podle tohoto článku 
přestupovat rovněž ostatní členové. 
 
Výklad k čl. 452.04 – schváleno VV ČAST dne 25.3.2021 
Z důvodu omezení soutěží vlivem pandemie coronaviru v celé ČR a tím nemožnosti pořádat amatérské soutěže 
stolního tenisu se v rámci čl. 452.04 do posledních 12 měsíců pro hráče, kteří nemají v sezóně 2020/2021 
evidováno u ČAST oznámení o profesionální smlouvě, nezapočítává doba, kdy byl z důvodu nařízení vlády 
ČR omezen amatérský sport. 

 
 
 
 
 

OSVOBOZENÍ OD PŘESTUPNÍCH POPLATKŮ 
čl. 464.01 

464.01 
Přestupní poplatek za každý přestup nebo střídavý start je 300,- Kč za hráče staršího 18-ti let a 200,- Kč za 
hráče mladšího 18-ti let. Rozhodujícím datem pro určení věku je datum doručení přestupu příslušnému svazu. 
Poplatek za přestup ostatního člena, který byl takto evidován i v minulém závodním období je 0,- Kč vyjma 
přestupu do zahraničí, kdy je poplatek stanoven dle čl. 458.01 b). Poplatek za povolení hostování do jiného 
klubu je 200,- Kč. 
 
Osvobození od přestupních poplatků dle čl. 464.01 – schváleno VV ČAST dne 25.3.2021 
 
Hráči a hráčky, jež měli v sezóně 2020/2021 schválen přestup, střídavý start nebo hostování a v nadcházející 
sezóně 2021/2022 budou o přestup, střídavý start nebo hostování žádat, jsou od poplatku dle čl. 464.01 SŘ 
osvobozeni, a to za těchto podmínek: 
 

• Přestup s návratem hlásí do stejného oddílu (klubu), kam byl schválen v sezóně 2020/2021. 
• Střídavý start hlásí do stejného družstva a stejné soutěže jako v sezóně 2020/2021. 
• Hostování mládeže hlásí do stejného oddílu (klubu), kam bylo schváleno v sezóně 2020/2021. 
• Hostování žen hlásí do stejného oddílu (klubu), kam bylo schváleno v sezóně 2020/2021. 

  
 


