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1. Poslání přestupního řádu ČFK
1. Přestupní řád řeší změny příslušnosti ke členským oddílům a klubům. Při těchto
změnách je třeba přihlédnout k potřebám členských oddílů a klubů, i k odůvodněným
zájmům člena ČFK a dbát na to, aby přestupy nenarušovaly regulérnost soutěží a
nenarušovali autonomii oddílů a klubů ČFK a jejich výuku či strukturu.
2. Přestupní řád má zamezit:
a) neoprávněnému startu člena ČFK za více oddílů
b) neodůvodněnému střídání příslušnosti k mateřskému oddílu

2. Základní ustanovení
1. Tento přestupní řád ve svých ustanoveních o přestupech platí pro členy ČFK, kteří
jsou kmenovými příslušníky oddílu / klubu ve smyslu ustanovení článku 2.2. a 2.3.
2. Kmenovým příslušníkem příslušného oddílu / klubu se stává člen ČFK, který má
proveden řádný zápis o příslušnosti k oddílu do průkazu ČFK v rubrice členství a
oddíl ho zaregistroval do DB ČFK spolu se zaplacením členských poplatků na daný
rok.
3. Kmenová příslušnost trvá od svého vzniku a zaniká úplným zrušením všech vazeb k
mateřskému oddílu. Zánik členství musí být potvrzen původním oddílem / klubem v
rubrice „odhlášen".

3. Podmínky pro přestup
1. Člen ČFK může žádat o přestup pouze tehdy, jestliže je v mateřském oddíle / klubu
evidován nejméně 1 rok. Tato lhůta se nevyžaduje u přestupů uvedených v ustanovení
článku 3, odstavce 4 a u přestupů vojáků, či dalších příslušníků služby ochrany státu
dle ustanovení článku 7.
2. Člen ČFK může žádat o přestup i tehdy, když má zastavenou závodní činnost.
Schvalující orgán k této skutečnosti přihlédne.
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3. Přestupy lze realizovat jen k datu obnovení registrace DB ČFK 1.2. - 28.2. běžného
roku a jen do jednoho oddílu klubu.
4. Člen ČFK, který změnil bydliště nebo pracoviště (jiná obec) nastoupil nebo ukončil
studium, učební obor, nebo následoval manžela/ manželku do místa bydliště, může
ohlásit přestup kdykoliv a to i tehdy, pokud není v mateřském oddíle (klubu) evidován
nejméně 1. rok. Uvedená změna musí být doložena s uvedením data, kdy ke změně
došlo V tomto případě, však musí člen ČFK hlásit přestup do oddílu (klubu) v místě
svého nového bydliště nebo v jeho blízkosti.

4. Ohlášení přestupu
1. Člen ČFK se dohodne na přestupu s mateřským oddílem / klubem a vedoucí
mateřského oddílu pak s novým oddílem / klubem. Vzájemně se dohodnou souladu s
ustanovení článku 3, odstavce 3 na termínu přestupu. Mateřský oddíl povinen nahlásit
do 7 dnů přestup na příslušných orgánech ČFK. Dále, dojde-li k dohodě, potvrdí
mateřský oddíl / klub členovy ČFK do průkazu ČFK v rubrice „odhlášen" razítkem a
podpisem, že byl člen ČFK vyňat z evidence oddílu (klubu). Pokud mateřský oddíl /
klub s přestupem nesouhlasí, sdělí své stanovisko do 10 dnů od požádání člena ČFK o
přestup oddílu (klubu), do kterého chce člen ČFK přestoupit i členové ČFK. Mateřský
oddíl / klub musí rovněž sdělit důvody svého nesouhlasu.
2. Získá-li člen ČFK od mateřského oddílu (klubu) souhlas k přestupu, nový oddíl / klub
tvrdí nové členství v průkazu ČFK a vezme člena ČFK do své evidence.
3. Přestup uskutečněný v souladu s ustanovení článku 4 odstavce 1 a 2 nemůže již člen
ČFK odvolat.
4. Jestliže mateřský oddíl / klub nesouhlasí a přestupem a nebude postupovat podle
ustanovení článku 4 odstavce 1, bere se to tak, jako kdyby s přestupem souhlasil. V
tomto případě je povinen dát členovi ČFK „výstupní" razítko s podpisem.
5. Pokud mezi oddílem / klubem a členem ČFK nebo rodiči člena ČFK není uzavřena
písemná smlouva, jejíž plnění nebylo ukončeno, nebo člen neporušil oddílová
(klubová) pravidla či etiketu Budo, neměl by mateřský oddíl / klub bránit členovy
ČFK v přestupu.
6. U přestupu vojáků, či dalších příslušníků služby ochrany státu se postupuje dle
ustanovení článku 7 odstavce 2.
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5. Rozhodnutí o přestupu
1. V případě, že se mateřský a nový oddíl / klub člena ČFK nedohodnou, řeší přestup
disciplinární komise.
2. Rozhodnutí může být vysloveno pouze takto:
a)

přestup se schvaluje

b)

přestup se pozastavuje za účelem bližšího prošetření

c)

přestup se zamítá (zdůvodnění)

3. Příslušná disciplinární komise uvědomí o svém rozhodnutí člena ČFK a oba
zúčastněné oddíly do 30 dnů od přijetí návrhu na řízení.

6. Odvolání proti rozhodnutí o přestupu
1.

Proti rozhodnutí o přestupu může člen ČFK (nebo zákonný zástupce) podat odvolání k
VV ČFK, jehož disciplinární komise rozhodne o přestupu a to do 15 dnů ode dne, kdy
člen ČFK obdržel vyrozumění o rozhodnutí.

2. Odvolání po uplynutí stanovené lhůty se považuje za bezpředmětné.
3. Odvolací orgán projedná odvolání do 15 dnů ode dne doručení a jeho rozhodnutí je
konečné.

7. Přestupy vojáků a dalších příslušníků služby
ochrany státu
1. Pro přestup člena ČFK po nástupu vojenskou službu (dále VS), nebo do služby
ochrany státu (dále SOS) neplatí ustanovení článku 4.4. V případě, že příslušník VS
nebo SOS po jejím ukončení chce získat členství v oddíle ozbrojených složek nebo
ministerstva vnitra, musí požádat o řádný přestup v souladu s článkem 4 odstavce 1
včetně ustanovení článku 4 odstavce 4.
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2. Člen ČFK, který během VS, SOS hostoval v oddíle v místě jeho působení, je povinen
se automaticky vrátit se do mateřského oddílu / klubu v němž byl evidován před
nástupem VS, SOS, pokud sám nepodá žádost o přestup.

8. Hostování
1. Hostování může být povoleno pouze se souhlasem mateřského oddílu (klubu).
Hostování se zaznamenává v průkazu ČFK včetně začátku a doby hostování.
Minimální doba hostování je 6 měsíců.
2. Hostování a jeho záznam v průkazu ČFK má za cíl podpořit dodržování mezi-oddílové
kultury a zajistit dodržování pravidel Budo v rámci ČFK.
3. Hostování je možnost člena ČFK oficiálně cvičit v jiných klubech a oddílech ČFK,
než je jeho mateřský, pokud se na tom oba, nebo více oddílů dohodnou. Hostování
neumožňuje start člena ČFK za jiný oddíl / klub v oficiálních soutěžích ČFK, bez ztrát
příslušnosti k mateřskému oddílu / klubu.
4. V době hostování může člen ČFK startovat pouze v soutěži jednotlivců nebo družstev,
která není oficiální soutěží ČFK v rámci NP a není nominační soutěží pro postup na
MČR, ME a MS a jen za oddíl / klub, ve kterém má hostování povoleno.
5. Proti stanovisku oddílu (klubu) nepovolit hostování se nelze odvolat a není ho možné
vynucovat.
6. Pokud se člen ČFK pokusí o start na oficiálních soutěžích ČFK specifikované
soutěžním řádem bez předchozí oficiální změny členství a bez vědomí organizátora
soutěže, budou mu automaticky odebrána veškerá ocenění a získané bodové
hodnocení. Pokud se bude jednat o soutěž týmu, bude takto postižen celý tým. Celá
věc bude projednávána disciplinární komisí jako porušení vnitřního řádu s dalšími
možnými následky dle úrovně závažnosti takového činu.
7. Do vyřešení porušení pravidel vnitřního řádu je členovi automaticky pozastavena
veškerá soutěžní činnost.
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9. Závěrečná ustanovení
1. Jakékoliv záznamy o přestupu nebo hostování smějí provádět v průkazu ČFK pouze
oprávnění funkcionáři příslušných orgánů v souladu s tímto řádem. Jestliže je zápis v
průkazu, chybí, je nečitelný, bez podpisu oprávněné osoby, nebo bez data a razítka
oddílu, je neplatný. Organizátor akce se tímto záznamem nebude řídit.
2. Veškerý písemný styk související s přestupem nebo odvoláním proti rozhodnutí o
přestupu se provádí formou doporučených poštovních, nebo e-mailových zásilek
včetně všech podkladů a pro termín plnění je rozhodující datum převzetí této zásilky.
3. Ohlášení přestupu nebo udělení hostování jiným způsobem než je stanoveno tímto
řádem, je neplatné.
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