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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Přestupní řád (dále PŘ) České rugbyové unie (dále ČSRU) je vnitřním organizační normou ČSRU, která
upravuje všechny okolnosti změn klubové příslušnosti aktivních sportovců – tj. hráčů všech klubů a
oddílů sdružených v ČSRU.

2.

Znění tohoto řádu je platné a závazné pro všechny kluby a oddíly a jejich hráče a funkcionáře na území
České republiky včetně hráčů s cizí státní příslušností.

3.

Změny a doplňky tohoto PŘ schvaluje valná hromada ČSRU (dále jen VH ČSRU). Návrh změn a doplňků
PŘ může předkládat každý klub nebo oddíl ragby TJ prostřednictvím svého výboru výkonnému výboru
ČSRU (dále jen VV ČSRU). VV ČSRU předává návrhy legislativní komisi k posouzení a zpracování.
Legislativní komise zjišťuje, zda jsou návrhy v souladu se stanovami a ostatními řády ČSRU. LK rovněž
zajišťuje, aby formulace úprav odpovídala pravidlům pro legislativní techniku. Po těchto procedurách je
doplněk nebo změna předložena ke schválení VH ČSRU.

4.

PŘ nabyl platnosti a účinnosti dnem 21. 5. 2006 a od 3. 4. 2011 platí ve znění změn a doplňků
schválených Valnou hromadou dne 3. 4. 2011 až do odvolání. Valná hromada zároveň schválila jeho
úplné znění tak, jak je zaznamenáno v tomto dokumentu Tento PŘ zrušil platnost dříve vydaného PŘ z 1.
1. 1993 včetně jeho doplňků, dodatků a změn.

DEFINICE
WR

World rugby

pravidla WR

Pravidla vztahující se ke hře, resp. mezinárodní pravidla stanovená a zveřejněná World
rugby stanovící mj. pravidla pro zahraniční přestupy, v aktuálním znění (Regulations
relating to the game; Regulaciones relativas al juego; les Règlements internationaux)

Mateřský klub

klub ragby nebo oddíl ragby TJ, u kterého je hráč poprvé evidován podle čl. 5 a 7
matričního řádu ČSRU a ve kterém byl trénován a vychován.

Domovský klub

klub ragby nebo oddíl ragby TJ, ve kterém hráč aktuálně vyvíjí činnost a je evidován jako
hráč jeho týmu.

Nový klub

klub ragby nebo oddíl ragby TJ, do kterého hráč ohlásil přestup.

Výchovné

finanční náhrada mateřskému klubu za investice do výchovy a tréninku hráče, který poprvé
přestupuje z mateřského klubu. Výchovné hradí nový klub hráče. Výchovné může být
vyplaceno jen jednou, žádný další klub kromě mateřského nemá na vyplacení výchovného
nárok.

Odstupné

finanční náhrada domovskému klubu za přestup smluvního popř. i nesmluvního hráče do
nového klubu. Výše odstupného je věcí dohody mezi domovským klubem hráče (případně
agentem, který hráče zastupuje) a novým klubem.

Nesmluvní hráč

hráč s licencí hráče ČSRU bez smlouvy o materiálním prospěchu

Smluvní hráč

hráč s licencí hráče ČSRU se smlouvou o materiálním prospěchu

STK ČSRU

Sportovně-technická komise ČSRU

STK OČ

Sportovně-technická komise oblasti Čech

STK OM

Sportovně-technická komise oblasti Moravy

Etický kodex

Podrobnější pravidla vztahující se k přestupům hráčů do 23 let. Etický kodex pro přestupy
mladých hráčů tvoří přílohu přestupního řádu.

HLAVA I.
Základní podmínky přestupu
Článek 1
Přestupy (změny registrace) sportovců se uskutečňují na základě ustanovení tohoto PŘ. Každý jednotlivý
přestup musí být posouzen příslušným orgánem ČSRU. Přestupy v žádném případě nesmí narušit regulérnost
rozehraných soutěží.
Článek 2
zrušen
Článek 3
1.

Nesmluvní hráč může žádat o přestup jen tehdy, je-li za svůj domovský klub registrován nejméně šest
měsíců (registrační doba).

2.

Smluvní hráč může požádat o přestup k datu ukončení smlouvy.
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3.

Pokud smluvní hráč požádá o přestup před vypršením termínu musí domovský klub vyslovit s přestupem
souhlas, a to zásadně písemnou formou. Pokud tento souhlas nebude k žádosti o přestup přiložen,
přestup se vůbec neprojedná. Hráč je pak „volným“ hráčem až k datu ukončení smlouvy.

4.

Veškeré smlouvy o materiálním prospěchu musí být registrovány ČSRU. STK ČSRU je oprávněna vydat a
vhodným způsobem uveřejnit standardní vzor příslušné smlouvy. Smlouva o materiálním prospěchu,
která nebude obsahovat náležitosti standardního vzoru smlouvy dle předchozí věty, nebude ČSRU
registrována. Příslušný hráč pak bude nadále považován za nesmluvního hráče.

Článek 4
Hráč může žádat v jednom termínu o přestup pouze do jednoho klubu. Ohlásí-li sportovec v jednom termínu
přestup do dvou či více klubů, přestup se vůbec neprojednává a případ se předává k projednání disciplinární
komisi.
Článek 5
Žádost o přestup může hráč podávat v období od 1. ledna do 15. března a od 1. července do 15. srpna
běžného roku („přestupní období“). Žádost podaná mimo přestupní období se neprojednává. Jedinou výjimku
z tohoto pravidla představuje registrace hráče u druhé unie v souladu s pravidly World Rugby.
Článek 6
Hráč může ohlásit přestup i v době disciplinárního trestu zastavení činnosti.

HLAVA II.
Náležitosti ohlášení přestupu
Článek 7
1.

Žádost o přestup se podává prostřednictvím informačního systému evidence členů ČSRU.

2.

Domovský klub má právo se k žádosti o přestup vyjádřit, a to prostřednictvím informačního systému
evidence členů ČSRU, pokud tak učiní včas.

3.

Přesup je možný jen se souhlasem nového klubu a se souhlasem hráče.

4.

Žádost o přestup podává za hráče klub, jehož je členem, nebo klub, do kterého hodlá přestoupit (dále
„nový klub“). Součástí žádosti je pověření klubu k zastupování hráče v řízení o přestupu.

Článek 8
Postup:
1.

Pokud je žádost podána domovským klubem hráče, příslušný orgán ji bez dalšího projedná, a to i když je
podána ve lhůtě kratší než 15 dnů před koncem přestupního období.

2.

Pokud je žádost podána novým klubem po dohodě s hráčem, nejméně 15 dnů před uplynutím
přestupního období, má domovský klub právo se k žádosti vyjádřit, pokud tak učiní nejpozději poslední
den přestupního období. Pokud se domovský klub nevyjádří, má se za to, že s přestupem souhlasí.

3.

Pokud je žádost podána hráčem nebo novým klubem po dohodě s hráčem, méně než 15 dnů před
uplynutím přestupního období, žádost se projedná pouze pokud se domovský klub nejpozději poslední
den přestupního období vyjádří k žádosti kladně, pokud neplyne něco jiného z pravidel pro přestupy
hráčů do 23 let.

Článek 9
Za vyřízení přestupu je stanoven poplatek:
a)

u přestupu dospělých hráčů 1000 Kč

b)

u přestupu hráčů do 19 let 500 Kč

Článek 10
Za řádně ohlášený přestup se považuje žádost podaná včas prostřednictvím informačního systému evidence
členů ČSRU vyhovující pravidlům podle hlavy I. tohoto předpisu, která má všechny předepsané náležitosti.
Článek 11
zrušen
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HLAVA III.
Rozhodnutí o přestupu
Článek 12
O přestupech řádně ohlášených rozhoduje:
a)

jedná-li se o přestup hráče mezi jednotlivými oblastmi, přestup projednává a rozhoduje STK ČSRU, bez
ohledu na soutěžní kategorii, ve které hráč startuje,

b)

jedná-li se o přestup hráče mezi kluby oblasti Čech, přestup projednává STK OČ,

c)

jedná-li se o přestup hráče mezi kluby oblasti Moravy, přestup projednává STK OM.

Článek 13
Nejpozdější termín pro rozhodnutí o podaném ohlášení přestupu, za předpokladu, že splňuje všechny
náležitosti, je pátý pracovní den po ukončení přestupního období.
Článek 14
Rozhodnutí příslušného orgánu o přestupu hráče může být vysloveno pouze takto:
a)

přestup se schvaluje,

b)

přestup se zamítá.

Článek 15
1.

2.

Orgán, který o přestupu rozhoduje, rozhodne na základě řádně podaného ohlášení následovně:
a)

Obsahuje-li ohlášení souhlas domovského klubu, přestup se schvaluje.

b)

Pokud je podáno ohlášení přestupu hráče, který nedovršil 23 let, bez souhlasu domovského klubu,
orgán, který o přestupu rozhoduje, prověří dodržení pravidel o přestupech včetně Etického kodexu
pro přestupy mladých hráčů, a pokud nebude prokázáno, že byla pravidla dodržena, přestup
zamítne, jinak přestup schválí.

c)

Pokud je podáno ohlášení přestupu hráče, který dovršil 23 let, orgán, který o přestupu rozhoduje,
prověří dodržení pravidel o přestupech, a pokud neshledá porušení pravidel, přestup schválí i bez
souhlasu domovského klubu, jinak přestup zamítne.

d)

Pokud příslušná STK zjistí skutečnosti nasvědčující porušení pravidel o přestupech, informuje o tom
Disciplinární komisi ČSRU a předá jí věc k disciplinárnímu řízení.

e)

Pokud je podáno ohlášení přestupu bez souhlasu domovského klubu, příslušná STK bezodkladně
informuje o ohlášení přestupu domovský klub.

Jde-li o první přestup hráče vůbec, musí nový klub uhradit mateřskému klubu základní výchovné dle čl.
17 PŘ. Pokud nový klub výchovné neuhradí, je potrestán disciplinárně podle příslušných ustanovení
disciplinárního řádu.

Článek 16

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPU

Proti rozhodnutí o přestupu, vydanému orgánem, který o přestupu rozhoduje, se může hráč, mateřský nebo
domovský klub hráče odvolat do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí vydáno. Postup při odvolání řeší
Soutěžní řád ragby v části upravující námitkové a odvolací řízení.
Článek 16a

Důsledky přestupu bez souhlasu domovského klubu

Pokud hráč do 23 let věku přestoupí bez souhlasu domovského klubu, nesmí nastoupit po dobu jednoho roku
od přestupu k utkáním play-off, play-down, utkáním prolínací soutěže, semifinálovým utkáním, utkáním
baráže ani utkáním o konečné pořadí.

HLAVA IV.
Výchovné a odstupné, zvláštní okolnosti přestupů
Článek 17
1.

VÝCHOVNÉ

Výše minimálního výchovného je stanovena v níže uvedené tabulce:
Reprezentant ČR, který za poslední 2 roky sehrál alespoň 3 oficiální zápasy ME
Hráč do 23 let, reprezentant do 20 let, registrovaný v mateřském klubu minimálně 5
let
Ostatní hráči starší 18 let registrovaní v mateřském klubu minimálně 3 roky,
reprezentant v kategorii juniorů registrovaný v mateřském klubu nejméně 5 let

100.000 Kč
70.000 Kč
50.000 Kč
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Junioři registrovaní v mateřském klubu minimálně 3 roky, reprezentant v kategorii
kadetů registrovaný v mateřském klubu nejméně 5 let

25.000 Kč

Kadeti registrovaní v mateřském klubu minimálně 3 roky

12.000 Kč

Výchovné platí nový klub jen v případě vůbec prvního přestupu hráče z mateřského klubu. Při všech
dalších přestupech téhož hráče do dalších klubů se výchovné neplatí.
2.

Výchovné se zvyšuje o 20 % v případě hráčů zařazených do akademií (klubových nebo jiných), kterým
byl tento status přiznán ČSRU. Výchovné se dále zvýší o prokázané přímé náklady na trénink hráče,
které mateřský klub nesl (např. slevy na soustředění a zájezdy, slevy na příspěvcích), nejvýše však na
dvojnásobek částky dle odst. 1.

3.

Dohodou klubů může být výchovné stanoveno odchylně.

4.

Na výchovné vzniká nárok i v případě, že hráč mladší 30 let v průběhu 6 let od přestupu do zahraničí bez
uzavření smlouvy o hmotném prospěchu, přestoupí do jiného klubu ČSRU. Nárok na výchovné má klub,
který byl mateřským klubem hráče před jeho přestupem do zahraničí. Výchovné hradí klub, do kterého
hráč přestupuje po návratu ze zahraničí. Lhůta pro úhradu činí 30 dnů od výzvy.

Článek 18

ODSTUPNÉ

Na vyplacení odstupného se mohou kluby dohodnout v případě přestupu smluvních hráčů i nesmluvních hráčů.
Výše odstupného je věcí dohody mezi domovským klubem, případně agentem hráčů, pokud ho domovský klub
pověří jednáním svým jménem, a novým klubem. Na odstupné není právní nárok, kluby nemohou odstupné
vymáhat, pokud se na vyplacení odstupného předem písemně nedohodly.
Článek 19

ZVLÁŠTNÍ OKOLNOSTI PŘESTUPŮ

V případě změny bydliště (studium, změna místa zaměstnání, následování manželky apod.), pokud vzdálenost
nového bydliště přesáhne 50 km od místa sídla mateřského nebo domovského klubu, budou přestupy řešeny
individuálně STK ČSRU. Pokud hráč předloží doklad o změně bydliště, může být přestup schválen i přes
námitky mateřského nebo domovského klubu. Mateřský klub má nárok na výchovné dle čl.17 PŘ, domovský
klub má nárok na odstupné jen pokud se na něm kluby dohodnou.
HLAVA V.
Zachování regulérnosti soutěží
Článek 20
1.

Hráč smí nastoupit v zápasech play-off, play-down nebo baráží či prolínacích soutěží pouze v případě, že
za daný tým nastoupil alespoň ke 4 poločasům v základní části dlouhodobé soutěže, ledaže v předchozích
šesti měsících nenastoupil k soutěžnímu utkání za jiný klub ČSRU ani jiné unie, která je členem World
rugby.

2.

Ustanovení odstavce 1. tohoto článku platí pro veškeré změny klubové příslušnosti (včetně dočasných
změn), tzn. pro přestupy mezi kluby v rámci ČSRU, přestupy ze zahraničí, dvojí registraci dle pravidel
Word rugby, hostování, technické hostování mládeže, žen a dívek.

HLAVA VI.
Pravidla pro přestupy ze zahraničí
Článek 21
Pravidla pro přestupy hráčů z klubů přidružených k jiné unii, jež je členem WR, než je ĆSRU (dále jen
zahraniční unie) do klubů přidružených k ČSRU (dále jen přestupy ze zahraničí) se řídí především pravidly WR.
PŘ stanoví toliko podmínky pro registraci a start hráčů přestupujících ze zahraničí v soutěžích ČSRU.
Článek 22
1.

ČSRU nestanoví žádné zvláštní podmínky omezující registraci či start hráčů v závislosti na jejich státní
příslušnost.

2.

Hráč přestupující z klubu přidruženého k zahraniční unii do klubu přidruženého k ČSRU smí být
zaregistrován pouze v období, kdy je možno podat žádost o přestup ve smyslu čl. 5 PŘ.

3.

Dokud není hráčův přestup ze zahraničí zaregistrován ČSRU ve smyslu předchozího odstavce, nesmí
tento hráč nastoupit v soutěžích ČSRU.

4.

Podmínkou registrace hráče ČSRU je předložení povolení zahraniční unie, z níž přestupuje (tzv.
„Clearance“).
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Článek 23
Pokud se klub zaváže zaplatit odstupné za rozvoj hráče, případně pokud příslušný orgán World rugby vydá
rozhodnutí, ve kterém klub zaváže k platbě odstupného, je v případě nezaplacení ručitelem za úhradu
odstupného ČSRU jako hlavní dlužník dle čl. 4.7.10 pravidla WR o přestupech. Vůči klubu, který takto nesplní
svůj závazek a ČSRU za něho zaplatí dlužné odstupné, budou vyvozeny příslušné disciplinární a právní
důsledky.

HLAVA VII.
Pravidla pro přestupy do zahraničí
Článek 24
Přestup hráčů s licencí ČSRU do klubů přidružených k zahraničním uniím se řídí pravidly WR.
Článek 25
ČSRU potvrdí hráči registrovanému v ČSRU povolení (tzv. „Clearance“), umožňující jeho registraci zahraniční
unií s výjimkou případů, ve kterých pravidla WR umožňují domovské unii odmítnout vydání souhlasu k
přestupu.
Článek 26
Potvrzením povolení (tzv. „Clearance“) umožňující jeho registraci zahraniční unií ze strany ČSRU končí
registrace příslušného hráče v ČSRU.
Článek 27
V případě vzniku nároku na zaplacení odstupného za trénink a rozvoj hráče resp. výchovného při přestupu
hráče dle čl. 4.7. pravidel WR náleží tyto prostředky ve smyslu čl. 4.7.10. pravidel WR v plné výši jeho
domovskému klubu, tzn. klubu, z něhož do zahraničí přestupuje. ČSRU jako subjekt oprávněný k této částce z
hlediska čl. 4.7.9. učiní na žádost příslušného domovského klubu a v součinnosti s ním veškeré potřebné
kroky k inkasu a případnému vymožení této částky. Případné náklady s tím spojené nese v plné výši
domovský klub. V případě potřeby je ČSRU oprávněna požadovat složení zálohy v odpovídající výši pro účely
vymáhání předmětné částky.
Článek 28
Na návrat hráče ze zahraničí do soutěží ČSRU, resp. kteréhokoli klubu přidruženého k ČSRU se vztahují
pravidla WR a dále ustanovení přestupního řádu o přestupech ze zahraničí.
Článek 29
zrušen
Článek 30
Ustanovení přestupního řádu o přestupech do zahraničí neplatí v případech startu v nesoutěžních utkáních.
Článek 31
Prokáže-li hráč, že z jakéhokoli důvodu nedošlo k jeho registraci novou unií a má-li tento hráč zájem na
obnovení jeho registrace v ČSRU, bude jeho registrace obnovena zpětně k datu potvrzení povolení (tzv.
„Clearance“) umožňující jeho registraci zahraniční unií, a to bez ohledu na termíny pro registraci přestupů ve
smyslu čl. 5 PŘ. Nastoupil-li hráč za nový klub v soutěžním utkání v soutěžích organizovaných novou unií, má
se za to, že zaregistrován byl.
Článek 32
Za podmínek stanovených pravidly WR může být hráč současně registrován u další unie, která je členem
World rugby (dual registration).
HLAVA VIII.
Hostování
Článek 33
Hostování je povolení k dočasnému startu hráče za jiný klub, nechce-li hráč měnit klubovou příslušnost a
nemá-li možnost v domovském klubu startovat v kategorii, do které věkem přísluší, případně je-li stupeň jeho
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výkonnosti vyšší nebo nižší než je úroveň soutěže, ve které by měl v domovském klubu startovat. Hostování
je dále možné z důvodů uvedených v čl. 19 PŘ, mají-li tyto trvat dočasně.
Článek 34
Hostování povolují orgány ČSRU uvedené v čl. 12 tohoto řádu na základě žádosti o souhlas s hostováním
hráče na dobu 6 nebo 12 měsíců.
Článek 35
1.

Hostování se povoluje jen do jednoho klubu. Dojde-li mezi dotčenými kluby k dohodě, může být
hostování změněno v přestup při dodržení všech náležitostí dle hlavy II. PŘ.

2.

Hostování může domovský klub kdykoliv zrušit, hostující hráč je povinen se do domovského klubu vrátit.

Článek 36
Za řádnou žádost o povolení k hostování se považuje úplně a správně vyplněná žádost o hostování vytvořená
v informačním systému evidence členů ČSRU. Žádost může podat kterýkoliv z dotčených klubů. Podmínkou
povolení hostování je souhlas domovského klubu i klubu, ve kterém má hráč hostovat.
Článek 37
Žádost o hostování lze podávat v období od 1. ledna do 15. března a od 1. července do 15. srpna běžného
roku. Žádost podaná mimo toto období se neprojednává.
Hostování je ukončeno:
a)

uplynutím doby,

b)

odvoláním hráče z hostování a jeho nastoupením v utkání za domovský klub v mistrovském nebo
pohárovém utkání. Pokud hráč, odvolaný z hostování, nezasáhne do hry, hostování trvá.

Článek 38
1.

Domovský klub hráče odvolaného z hostování je povinen upozornit rozhodčího mistrovského nebo
pohárového utkání na skutečnost, že hráč ukončil hostování a nastupuje za domovský klub. Rozhodčí je
povinen tuto skutečnost uvést v zápisu o utkání.

2.

Domovský klub je povinen první pracovní den po utkání oznámit ukončení hostování orgánu, který
hostování povolil.

Článek 38a
1.

Na základě žádosti je možné povolit hostování pouze pro soutěže ragby o sedmi hráčích. V případě
povolení takového hostování může hráč nastupovat v soutěžích ragby o patnácti hráčích za svůj
domovský klub a v soutěžích ragby o sedmi hráčích za klub, ve kterém má povoleno hostování.
V ostatním platí pravidla o hostování.

2.

Na základě žádosti je možné povolit hostování pouze pro soutěže ragby o patnácti hráčích. V případě
povolení takového hostování může hráč nastupovat v soutěžích ragby o sedmi hráčích za svůj domovský
klub a v soutěžích ragby o patnácti hráčích za klub, ve kterém má povoleno hostování. V ostatním platí
pravidla o hostování.
HLAVA IX.
Technické hostování mládeže, dívek a žen

Článek 39
Technické hostování mládeže (dále THM) je povolení k dočasnému startu hráče v cizím klubu z důvodu, že
jeho domovský klub nemá v dané věkové kategorii družstvo v soutěži, družstvo ze soutěže odstoupilo nebo
bylo ze soutěže vyloučeno.
Článek 40
1.

THM se povoluje v kategoriích mladších žáků, starších žáků, kadetů, juniorů, dívek a žen. O THM může
hráč nebo klub požádat kdykoliv během sezóny.

2.

THM trvá vždy od data povolení do konce daného ročníku soutěže. Poté je hráč povinen se vrátit do
domovského klubu.

Článek 41
Hráč, kterému je povoleno THM může startovat v novém klubu při dodržení pravidel o regulérnosti soutěží
(článek 20).
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Článek 42
Hráč, kterému je povoleno THM současně může startovat v domovském klubu ve své i ve vyšší věkové
kategorii (za podmínek daných dalšími předpisy ČSRU) při dodržení pravidel o regulérnosti soutěží (článek
20).

Článek 43
O THM klub žádá prostřednictvím informačního systému evidence členů ČSRU orgán dle čl. 12 tohoto řádu.
V žádosti uvede důvod žádosti o povolení THM a následující údaje:
- příjmení a jméno hráče (hráčů),
- datum narození,
- číslo licence
Povolující orgán musí o povolení THM rozhodnout do 7 dnů od data doručení žádosti.
HLAVA X.
Rozvojové soutěže
Článek 44
1.

V rozvojových soutěžích může hráč nastoupit k utkání za jiný klub, než za který je oprávněn nastupovat
k soutěžním utkáním, a to i bez přestupu, hostování nebo technického hostování mládeže.

2.

Pokud není utkání přítomen trenér klubu, jehož je hráč členem, vyžaduje se písemná dohoda mezi
oběma dotčenými trenéry, podle vzoru, který tvoří přílohu přestupního řádu.

3.

Za připravenost hráče k utkání rozvojové soutěže odpovídá vždy trenér klubu, jehož je hráč členem.

4.

Za dodržení pravidel pro nastoupení hráče k utkání odpovídá trenér družstva, za které hráč nastoupil.
HLAVA XI.
Společenství

Článek 45
Rozpis soutěže může připustit, aby se soutěže účastnil tým složený z hráčů více klubů (dále jen
"společenství"). V tom případě rozpis stanoví podrobnější podmínky.
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Příloha Přestupního řádu ragby: Etický kodex pro přestupy mladých hráčů
Preambule
Maximální rozvoj každého hráče je zájmem ČSRU, nesmí však podkopávat snahu klubů o trénink,
výchovu a rozvoj hráčů do 23 let a vést ke ztrátě jimi vynaloženého úsilí a finančních prostředků. Jednání
o přestupech nesmí podrývat vzájemnou důvěru členů ČSRU.
(I) Zákazy
1.

Je zakázáno působit na mladé hráče nebo jejich rodiče způsobem, který by je podněcoval k přestupu do
jiného klubu (byť by to bylo odůvodňováno rozvojem takového hráče) bez předchozího souhlasu jejich
domovského klubu. Zejména je zakázáno nabízet hráčům a jejich rodičům v souvislosti s přestupem
jakékoliv výhody nebo přísliby.

2.

Za podněcování k přestupu je považováno i jednání vyzývající k hostování nebo adresné výzvy k účasti
na akcích jiného než domovského klubu, a případně i neadresné výzvy k účasti na takových akcích,
pokud svým obsahem překračují nezbytný rámec (např. tím, že obsahují přísliby zapojení do
reprezentace).

3.

Osoby působící na nadklubové úrovni (zejména trenéři reprezentačních nebo regionálních výběrů, trenéři
akademií, trenéři na ragbyových kempech a rozvojoví trenéři) odpovídají za to, že nic z jejich chování
nebude možné za žádných okolností vykládat jako pobídku hráčům, na které působí z této své pozice,
k přestupu do klubu, ve kterém působí.

(II) Povinnosti před přestupem
1.

Pokud bude kterýkoliv funkcionář, trenér nebo osoba s podobným vztahem ke klubu, oslovena hráčem
do 23 let jiného klubu nebo jinou osobou za tohoto hráče, v otázce přestupu, je tento funkcionář, trenér
nebo osoba s podobným vztahem ke klubu povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost
domovskému klubu příslušného hráče a svému klubu. Povinnost oznámení domovskému klubu může
splnit za dotčenou osobu nový klub.

2.

Nový klub vyžádá od hráče vlastnoručně psané a podepsané vyjádření jeho důvodů pro přestup. Pokud
důvody spočívají v materiálním prospěchu hráče, je nový klub povinen o těchto důvodech bezodkladně
informovat domovský klub hráče.

3.

Nový klub je povinen před ohlášením přestupu nabídnout domovskému klubu uskutečnění osobní
schůzky k projednání okolností přestupu a zajistit účast hráče na ní a jeho zákonných zástupců.
K jednání může kterýkoliv klub přizvat nestrannou osobu.

4.

Nový klub a současně trenér příslušné kategorie (pokud je trenérů více, pak hlavní trenér) odpovídají za
to, že hráč jiného klubu se nebude (bez souhlasu domovského klubu tohoto hráče) účastnit tréninků
osloveného klubu před řádným vyřešením všech náležitostí přestupu.

5.

Nový klub je povinen na výzvu STK nebo DK doložit řádné splnění výše svých povinností před
přestupem. Pokud tak neučiní, porušuje tento etický kodex.

(III) Domněnka porušení etického kodexu
V případě, že jsou naplněny současně alespoň dva z níže uvedených znaků, má se za to, že nový klub
porušuje tento etický kodex:
a) klub není schopen doložit rozumné důvody pro přestup hráče,
b) družstva nového a domovského klubu ve věkové kategorii odpovídající věku přestupujícího hráče mají
srovnatelnou výkonnost (a nejedná se o přestup z důvodu změny bydliště do vzdálenosti větší než 50
km od sídla domovského klubu),
c) dochází k více přestupům do družstva jedné kategorie nového klubu v krátkém časovém období nebo
dochází k přestupům do družstva jedné kategorie soustavně po delší dobu,
d) nový klub nemá dostatek hráčů v příslušné věkové kategorii,
e) hráč požívá v novém klubu materiální výhody, které mu domovský klub neposkytoval a tato
skutečnost nebyla domovskému klubu oznámena.
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Příloha Přestupního řádu ragby: Dohoda o startu hráče v Rozvojové soutěži

Klub:

…………………………………………………………………

žádá o souhlas se startem hráče v Rozvojové soutěži

Příjmení a jméno:

…………………………………………………………………

Datum narození:

…………………………………………………………………

Domovský klub:

…………………………………………………………………

Číslo licence hráče:

…………………………………………………………………

Kategorie v domovském klubu: ……………………………………

Na dobu od ……………………………… do ………………………………

Datum:
………………………………………………………………………………………
jméno, příjmení a podpis odpovědného trenéra klubu

Vyjádření domovského klubu
Souhlasím / nesouhlasím se startem výše uvedeného hráče v rozvojové soutěži na uvedené období.
Datum:
………………………………………………………………………………………
jméno, příjmení a podpis odpovědného trenéra
dané kategorie domovského klubu

Veškeré údaje vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Nečitelné údaje mohou způsobit neplatnost dohody.
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