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Směrnice č. 8

Přestupní řád
schváleno dne 20. června 2015
(změny vyznačeny červeně)

1. Každý člen Českého svazu Taekwon-Do ITF (dále také svaz), musí být současné členem sdruženého
subjektu svazu (dále také oddíl), kde se účastní tréninku, zkoušek na technické stupně a za který
startuje ve svazových soutěžích. Každý člen sdruženého subjektu svazu musí být, dle stanov svazu,
současné i členem svazu.
2. Člen svazu muže hostovat v jiném subjektu, popř. do něj přestoupit, nemůže však být řádným
členem ve dvou či více sdružených subjektech svazu.
Hostování
3. V případě hostování zůstává člen svazu i nadále členem mateřského subjektu. Při soutěži však
startuje pouze za subjekt, ve kterém hostuje, nikoliv za mateřský. Zkoušky na technické stupně
skládá pouze se souhlasem svého mateřského subjektu.
4. Hostování musí být zaregistrováno na svazu (a tím i zahájeno) nejpozději k 15. 1., nebo 15. 9. (nelze
zpětně) a trvá po sjednanou dobu, minimálně však tři měsíce. Není-li uvedena, končí automaticky
31. 12. téhož roku. Sjednanou dobu je možno předčasné ukončit, nejdříve však po 3 měsících od
zahájení hostování.
5. Hostování nahlásí vedoucí mateřského subjektu e-mailem na sekretariát svazu, hostující subjekt
(jeho zástupce) a člena, který bude hostovat. Záznam o hostování je proveden ve svazové databázi.
6. Při předčasném ukončení hostování je nutno informovat sekretariát svazu nejpozději do 5 pracovních
dnů od ukončení hostování. Při automatickém, nebo předem sjednaném ukončení není třeba
informovat svaz.
7. O hostování se nejedná, pokud má člen svazu zájem v jiném subjektu pouze trénovat, nikoliv za něj
startovat v soutěžích. V tomto případě stačí pouze písemný souhlas vedoucího mateřského subjektu s
časovou specifikací (např.: "Souhlasím s účastí na trénincích v oddíle XY od 1.1.20xx do
31.12.20xx") a souhlas vedoucího subjektu, v němž bude trénovat.
Přestup
8. V případě přestupu přestává být člen svazu členem mateřského subjektu a stává se členem jiného
subjektu se všemi právy a povinnostmi.
9. Přestup muže být proveden k jakémukoliv datu, bez poplatku však maximálně jedenkrát za
kalendářní rok. Každý další přestup v kalendářním roce bude svazem registrován za poplatek 1000,Kc. Minimální doba mezi dvěma přestupy je šest měsíců. Pokud datum ukončení členství
v mateřském subjektu a zahájení členství v jiném subjektu. Pokud tyto na sebe nenavazují, je doba
mezi daty, považována za přerušení účinnosti členství ve svazu a proto se dotyčný nemůže aktivně
účastnit žádných svazových akcí (např. soutěže, semináře, zkoušky apod.). Toto období je
posuzováno také jako doba, kdy dotyčný necvičí Taekwon-Do ITF. Vzhledem k tomu, že stanovy
svazu nepřipouštějí přímé členství jednotlivce ve svazu (pouze prostřednictvím členství v některém
ze subjektů sdružených svazem) zaniká členství ve svazu po 24 měsících od ukončení členství v
subjektu, v případě, že do této doby člen svazu nevstoupí do některého ze subjektů, sdružených
svazem.

10. Člen oznámí písemně (dopisem, e-mailem či jinou elektronickou formou) vedoucímu mateřského
subjektu svůj úmysl přestoupit do jiného subjektu. Členství v mateřském subjektu je ukončeno
k datu, kdy člen tuto skutečnost oznámil. Ukončením členství nejsou dotčeny závazky, které má člen
vůči mateřskému subjektu.
11. Vedoucí mateřského subjektu je povinen tuto skutečnost nejpozději do 5 pracovních dnů písemně
(dopisem nebo e-mailem) nahlásit sekretariátu Svazu (sekretariat@taekwondo.cz), subjektu (resp.
jeho zástupci), do kterého člen hodlá přestoupit (pokud je znám) a členu, kterého se přestup přímo
týká. V případě, že toto neprovede ani do 30 kalendářních dnů je členství v mateřském subjektu
ukončeno automaticky.
12. Nejpozději 5 pracovních dnů po vstupu do jiného subjektu zašle jeho vedoucí písemnou (dopisem
nebo e-mailem) informaci sekretariátu Svazu, aby byl přestup zaznamenán ve svazové databázi. V
případě druhého přestupu v kalendářním roce bude, spolu s oznámením, zaslán nebo předložen
doklad o úhradě poplatku 1000,- Kč (kopie převodního příkazu, útržek složenky). Přestupy
neohlášené svazu výše uvedeným způsobem svaz neuznává a jsou neplatné.
13. Mateřský subjekt může svůj souhlas k přestupu podmínit odstupným, vyžadovaným jako výchovné,
pokud člen subjektu dosáhl:
a.
b.

c.

Minimálně 4. kup (maximálně 5 000 Kč)
jedná o závodníka 4. kup a vyšší žákovské, juniorské, seniorské či veteránské věkové skupiny,
jenž se alespoň 1x umístil na medailové pozici na republikové soutěži (Czech Open nebo
Mistrovství České republiky) v posledních 2 kalendářních letech (maximálně 10 000 Kč)
je či byl v posledních dvou kalendářních letech členem národní reprezentace, jenž se alespoň
1x umístil na medailové pozici na MS, ME v soutěži jednotlivců (maximálně 15 000,- Kč)

Mateřský subjekt je povinen vznést požadavek (e-mailem či dopisem) na odstupné nejpozději do 30
kalendářních dnů od data, kdy člen oznámil (dle čl. 10) svůj úmysl ukončit členství. Po uplynutí této
lhůty nárok mateřského subjektu na odstupné zaniká. Součástí požadavku musí být uvedena
požadovaná částka, dle odstavce 13, bodů a, b, c této směrnice. Informaci o požadavku na odstupné
vedoucí mateřského subjektu zašle písemně (dopisem nebo e-mailem) současně sekretariátu svazu,
novému subjektu (resp. jeho zástupci) a členovi, který ukončuje členství.
Člen nemůže vstoupit do nového subjektu do doby, než bude mít vyrovnán závazek spojený
s odstupným.
14. V případě, že člen subjektu, u kterého mateřský subjekt podmiňuje případný přestup odstupným,
požádá o ukončení členství v mateřském subjektu s tím, že již nepřestupuje do jiného subjektu,
nemusí odstupné uhradit v případě, že do dvou let nevstoupí do jiného subjektu a dále musí odevzdat
vedoucímu mateřského subjektu průkaz člena svazu. Vedoucí mateřského subjektu tento průkaz
zašle do 5 dnů od převzetí na sekretariát svazu. Členství ve svazu v tomto případě dále trvá (do 24
měsíců od vystoupení ze subjektu), je však z hlediska práv člena svazu neúčinné (viz směrnice č 5).
V případě, že dotyčný bude chtít v době kratší než 24 měsíců od vystoupení z mateřského opět
vstoupit do některého ze subjektů svazu, vyžádá si vedoucí subjektu, u kterého žádá dotyčný o
přijetí, průkaz od svazu a požádá o ukončení členství u předchozího subjektu , které dostane v
případě, že bývalý člen mateřského subjektu uhradí požadované odstupné. V případě, že dotyčný
nevstoupí do dvou let do žádného ze subjektů sdružených ve svazu (ani se nezúčastňuje tréninku v
jiném subjektu), zaniká po této době jeho členství ve svazu a současné i výše uvedená podmínka
uhrazení odstupného. Po této době muže bývalý člen svazu vstoupit do některého ze subjektů,
sdružených ve svazu a obnovit svoje členství ve svazu (viz směrnici č. 5) za podmínek
odpovídajících registraci nového člena svazu.
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