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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

 

1. Přestupem se rozumí zánik příslušnosti (členství) individuálního člena k určitému oddílu a vznik příslušnosti 

(členství) k jinému oddílu. Přestup je člen Českého svazu moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) povinen ohlásit 

na sekretariát ČSMG prostřednictvím oddílu, kam přestupuje. Přestup ve smyslu tohoto přestupního řádu se 

týká individuálních členů s příslušností k oddílu registrovaných na ČSMG. 

 

2. Přestupem kolektivního člena se rozumí přestup všech členů oddílu moderní gymnastiky do jiné tělovýchovné či 

tělocvičné jednoty, sportovního klubu (kde před přestupem nebyl registrován oddíl moderní gymnastiky), resp. 

založení vlastní jednooborové tělovýchovné jednoty. Veškerá práva se přenáší na nový oddíl. V případě, že 

“přestupuje“ nebo „zakládá nový oddíl moderní gymnastiky“ pouze část členů původního oddílu, jedná se o 

rozdělení původního oddílu a individuální přestupy jednotlivých členů dle bodu 1.1. Veškerá práva zůstávají 

původnímu oddílu. V případě, že „přestup“ všech členů se uskutečňuje do oddílu, kde je již registrován oddíl 

moderní gymnastiky, jedná se o sloučení. Práva původního oddílu zanikají.  

 

3. Hostováním se rozumí dočasné reprezentování člena určitého oddílu v jiném oddílu, aniž by došlo k zániku 

příslušnosti k mateřskému oddílu. 

 

 

2. OHLÁŠENÍ PŘESTUPU  

 

1. Ohlášení přestupu podává člen prostřednictvím oddílu, kam přestup hlásí. 

 

2. Přestup může ohlásit člen / závodnice: 

a. V řádném termínu registrace  1. 1. až 31. 1.   

b. V přestupním termínu registrace 1. 9. až 30. 9. 

 

3. Přestup je schválen při splnění následujících podmínek:  

a. Je-li ohlášen v určených termínech. 

b. Souhlasí-li s přestupem oddíl, kam je přestup hlášen. Oddílu, kam člen/závodnice přestupuje, vzniká 

ohlašovací povinnost směrem k původnímu mateřskému oddílu. O přestupu musí být vyplněn 

„přestupní lístek“, který se musí zaslat na svaz. 

c. Jsou-li v případě smlouvy mezi mateřským oddílem a závodnicí naplněny požadavky smlouvy 

(smlouva musí být registrována svazem). 

d. Souhlasí-li s přestupem předsednictvo ČSMG u závodnic zařazených do reprezentace, SCM nebo SpS. 

e. Je vůči původnímu mateřskému oddílu zcela vypořádáno „výchovné“ dle bodu 4 přestupního řádu. 

 

4. Jsou –li všechny náležitosti v pořádku, přestup administrativně vyřídí pověřený pracovník sekretariátu svazu. 

 

 

3. OHLÁŠENÍ HOSTOVÁNÍ 
 

1. Ohlášení hostování podává oddíl, kde bude/ budou gymnastky hostovat. 
 

2. Hostování: 

a. Na soutěže ve společných skladbách + ESG. 

b. Na mezinárodní soutěž v ČR nebo zahraničí (platí i pro jednotlivkyně). 
 

3.     Hostování závodnice je schváleno : 

a. Je-li řádně ohlášeno. 

b. Souhlasí-li s hostováním mateřský oddíl i oddíl, kam závodnice hlásí hostování. 
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3. Hostování v oddíle i na soutěž se povoluje vždy jen do konce příslušného registračního roku. 

 

4. Po dobu hostování je závodnice považována za členku oddílu, za který hostuje. 

 

5. Hostování, jsou-li všechny náležitosti v pořádku, administrativně vyřídí pověřený pracovník sekretariátu svazu 

nebo oblasti. Je potvrzeno v záznamu o činnosti závodnice. 

 

 

4. VÝCHOVNÉ 

 

1. Úhrada výchovného je podmínkou přeregistrace individuálních členů s příslušností k určitému oddílu do 

jiného oddílu.  
 

2. Výchovné může být po vzájemné dohodě obou oddílů sníženo či odpuštěno (zejména v případech, kdy se 

jedná o přirozený přestup – změna regionu bydliště, dohodnutý přestup na základě výkonnosti), nemůže být 

ale vyšší, než je stanoveno přestupním řádem. Oddíly mají povinnost vstoupit do vzájemného jednání o výši 

výchovného. Teprve při neshodě, se obrátí s žádostí o posouzení sporu na předsednictvo ČSMG. 
 

3. Povinnost úhrady výchovného platí pro všechny přestupy v rámci registrací ČSMG od 1. 1. 2018 a týká se 

pouze individuálních členů s příslušností k určitému oddílu registrovaných jako sportovci (dále jen 

„Sportovec“). 
 

4. Pokud Sportovec přeruší členství (neobnoví registraci) a opět se do 12 měsíců zaregistruje na svaz jiným 

oddílem, stále platí podmínky úhrady výchovného. 
 

5. Výchovné hradí oddíl, do kterého Sportovec přestupuje. 
 

6. Pokud má Sportovec individuální smlouvu registrovanou svazem, pak se výchovné řídí touto smlouvou - 

může být i vyšší než tímto přestupním řádem stanovené. 
 

7. Výchovné nemusí oddíl, kam Sportovec přestupuje, hradit v těchto případech: 

a. Přestup se uskutečnil do 13 měsíců od první registrace Sportovce na svaz prvním mateřským oddílem. 

b. Upravuje-li to zvláštní smlouva mezi dotčenými oddíly zaevidovaná na svazu. 

c. Mateřský oddíl zanikl nebo byl vyloučen coby kolektivní člen z ČSMG 
 

8. Délka období pro stanovení výše výchovného se vypočte z počtu měsíců strávených v předchozím oddíle, ze 

kterého Sportovec přestupuje - od data jeho první registrace mateřským oddílem na svazu do data přestupu 

(data registrace jiným oddílem). Vypočtený počet měsíců se matematicky zaokrouhlí na celé půlroky. 
 

9. Výše částky výchovného se vypočte z počtu roků vynásobených částkou dle tabulky sazeb a upravené o 

navýšení dle dosažených výsledků. 
 

10. K vypočtené částce výchovného je mateřský oddíl, ze kterého Sportovec odchází, případně oprávněn 

požadovat ještě částku prokazatelně již zaplaceného výchovného za předchozí přestup. 
 

11. Tabulka sazeb výchovného: 
 

Volný program  

8 let a výše 
4 000 Kč za každý rok v oddíle 

Volný program 

do 7 let věku Sportovce  
1 000 Kč za každý rok v oddíle 

Kombinovaný program, ESG  

 
1 000 Kč za každý rok v oddíle 

Základní program 

 
1 000 Kč za každý rok v oddíle 
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Částka pro výpočet se stanovuje se podle závodního zařazení Sportovce dle poslední registrace. Výsledná 

částka je sazba dle tabulky vynásobená obdobím dle bodu 4.7. (počtem měsíců zaokrouhlených na půlroky).  
 

12. Navýšení částky výchovného dle dosažených výsledků:  

 

Účast na Oblastním přeboru  + 20 % k vypočtené částce dle tabulky 

Účast na Mistrovství ČR + 40 % k vypočtené částce dle tabulky 

Umístění na MČR v první třetině + 60 % k vypočtené částce dle tabulky 

 

Navýšení lze uplatnit, pokud nastala alespoň 1 účast nebo 1 nejlepší umístění v posledních 2 letech. 

 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Výklad tohoto přestupního řádu je oprávněn provádět předseda STK ČSMG. 

 

2. Sporné případy při registraci, přestupech, hostování, výchovném a případy nad rámec přestupního řádu řeší 

komise ve složení:  

a. Předseda sportovně technické komise. 

b. Předseda komise mezinárodních vztahů a reprezentace. 

c. Předseda revizní komise. 

 

3. Svaz má právo kontrolovat správnost zasílaných registračních údajů. 

 

4. Přestupní řád nabyl platnosti dnem 1. 1. 2018. Aktualizace nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na 

webových stránkách ČSMG.   

 

 

 

Blanka Mlejnková 

Předsedkyně 

Českého svazu moderní gymnastiky, z.s. 

 

 

Blanka Chuchlerová     

Předsedkyně Sportovně-technické komise       

Českého svazu moderní gymnastiky, z.s.   
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