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Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17

Registrační řád
§1. Úvodní ustanovení.
Tento Registrační řád Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále též „ČSKB“) vychází z
platných stanov ČSKB a stanovuje bližší podmínky registrace členů v souladu se Stanovami
ČSKB a vzniku jejich členství v ČSKB a způsob získávání a prodlužování licencí ČSKB. Dále pak
upravuje trvalé změny členství mezi jednotlivými oddíly (přestupy) a dočasné změny vazby na
oddíly (hostování). Veškeré změny, mající vliv na registraci členů ČSKB a členů Oddílů musejí
být provedeny v souladu s tímto Registračním řádem. Každá změna musí být zaznamenána v
registračním systému ČSKB.
§2 Definice členství v ČSKB.

1. Český svaz kolečkového bruslení sdružuje sportovní oddíly, individuální členy s oddílovou
příslušností a jednotlivce (fyzické osoby), jejichž hlavní náplň činnosti je kolečkové bruslení v
závodní i nezávodní formě a kteří splňují podmínky uvedené ve Stanovách ČSKB.
2. Členem ČSKB jsou: a) sportovní oddíly, osoby s právní subjektivitou, tj. spolky ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb. nebo právnické osoby ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., pokud mají
předmět činnosti související s posláním ČSKB (dále jen "Oddíl"), b) fyzické osoby, které nejsou
členy Oddílů (dále jen "Jednotlivec").
3. ČSKB dále registruje členy Oddílů, fyzické osoby a Jednotlivce dle jednotlivých rolí: a)
registrovaný člen - každá fyzická osoba je automaticky registrována bez ohledu na to, zda má
některou z níže uvedených rolí, b) registrovaný sportovec (závodník) – fyzická osoba, která se
aktivně účastní závodů, spolu s registrací získává i licenční číslo závodníka, c) trenér – fyzická
osoba, která splní kvalifikační podmínky dle směrnice pro kvalifikaci trenérů, d) rozhodčí fyzická osoba, která splní kvalifikační podmínky dle směrnice pro kvalifikaci rozhodčích, e)
funkcionář – fyzická osoba, která je určena oddílem pro komunikaci a administrativní
spolupráci mezi oddílem a ČSKB, f) ostatní – v případě administrativní potřeby je možné
zavést i další role.
4. Člen jednoho Oddílu nemůže být registrován současně jako člen jiného Oddílu. Členové
Oddílů a Jednotlivci mohou mít jednu nebo více rolí současně.
§3 Registrace člena ČSKB a člena Oddílu, vznik členství v ČSKB
1. Ke členství Jednotlivce a Oddílu se lze přihlásit doručením písemné přihlášky do sídla ČSKB
nebo elektronicky na Sekretáře ČSKB. Přihláška za člena ČSKB obsahuje zejména:
a. Jméno fyzické osoby nebo název oddílu,
b. adresu bydliště nebo sídlo,
c. podpis, pokud jde o přihlášku jednotlivce mladšího 18 let, je nutné doplnit i souhlas
rodiče, v případě oddílu podpis oprávněné osoby,
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d. prohlášení o provozování činnosti kolečkového bruslení,
e. souhlas s platným zněním stanov,
f. souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR
Vzor přihlášky je přílohou tohoto Registračního řádu.
K přihlášce Oddílu se dále přiloží následující dokumenty:
a. Kopie aktuálních stanov oddílu,
b. jména členů statutárních orgánů,
c. jméno fyzické osoby, která bude oprávněna spravovat licenční účet daného Oddílu v
registračním systému ČSKB (funkcionář).
V případě neúplných údajů musí žadatel o registraci provést jejich doplnění, jinak bude
přihláška vyřazena ze zpracování.
Členství vzniká okamžikem vydání souhlasného stanoviska předsednictva ČSKB. Odmítnutí
členství musí být řádně zdůvodněno.
ČSKB vede seznam členů, který je k dispozici na webových stránkách ČSKB. Za vedení
seznamu členů odpovídá Předseda předsednictva. Členové spolku jsou povinni bez
zbytečného odkladu písemně či elektronicky sdělit ČSKB změnu jakýchkoliv údajů uvedených
o nich v seznamu členů. Člen spolku dává společně se souhlasem se zněním stanov i souhlas s
uvedením poskytnutých údajů do seznamu členů ČSKB a s jejich zpřístupněním orgánům
ČSKB a ostatním členům ČSKB. Administraci seznamu a veškerých změn provádí Sekretář
ČSKB ve spolupráci s funkcionáři Oddílů a Jednotlivci.
§4 Registrace cizích státních příslušníků.

1. Registrace cizích státních příslušníků za člena ČSKB je možná.
2. K registraci musí žadatel doložit souhlas mateřského oddílu nebo mateřské národní federace
v zahraničí, pokud je současně registrován v zahraničí.
3. Ostatní ustanovení Registračního řádu platí v nezměněné podobě jako pro české závodníky,
pokud to není omezeno mateřskou národní federací kolečkového bruslení.
4. Cizinec působící v oddíle kolečkového bruslení na základě pracovní nebo jiné smlouvy či jako
krátkodobě přizvaný expert nemusí být registrován v ČSKB. Veškeré vztahy mezi cizincem a
oddílem jsou dané legislativou České republiky a smlouvou mezi ním a Oddílem.
5. Cizinec (trenér/expert), který je pozván svazem ke krátkodobému či dlouhodobému působení
nemusí být členem ČSKB, jeho působení určuje platná legislativa České republiky a Smlouva
mezi ním a ČSKB.
§5 Zánik členství v ČSKB a zánik registrace člena Oddílu.
1. Členství Oddílů a Jednotlivců v ČSKB zaniká:
a. vystoupením,
b. vyloučením,
c. zánikem právnické osoby,
d. úmrtím,
e. zánikem členství pro neplacení členských poplatků,
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f. u Jednotlivců vznikem členství v Oddílu.
Základní pravidla zániku členství jsou uvedena ve stanovách.
Při vystoupení člena, zašle člen oznámení o ukončení členství do sídla ČSKB nebo elektronicky
na Sekretáře ČSKB. Oznámení o ukončení členství v ČSKB obsahuje zejména:
a. jméno fyzické osoby nebo název Oddílu,
b. adresu bydliště nebo sídlo,
c. podpis, pokud jde o vystoupení jednotlivce mladšího 18 let, je nutné doplnit i souhlas
rodiče, v případě oddílu podpis oprávněné osoby.
Vzor oznámení o ukončení členství je přílohou tohoto Registračního řádu.
Vyloučení člena musí být řádně zdůvodněno.
Registrace člena Oddílu v ČSKB zaniká:
a. vystoupením člena z Oddílu, za který byl registrován, na základě vlastního návrhu
b. ukončením registrace na návrh Oddílu, pokud je v ukončení v souladu se stanovami
Oddílu,
c. rozhodnutím předsednictva ČSKB,
d. úmrtím,
e. vznikem členství v ČSKB jako Jednotlivec.
7. Při vystoupení, ukončení registrace, nebo vzniku členství v ČSKB jako Jednotlivec zašle
registrovaný člen (popř. Oddíl) oznámení o zániku registrace do sídla ČSKB nebo elektronicky
na Sekretáře ČSKB. Vzor oznámení o zániku registrace je přílohou tohoto registračního řádu.
V případě, že dojde k zániku registrace člena Oddílu vznikem členství jako Jednotlivec, nelze
ve stejném roce mimo přestupním termín dojít k vzniku členství v jiném Oddílu.
Zánik registrace člena Oddílu rozhodnutím předsednictva ČSKB musí být řádně zdůvodněno.
V takovém případě se postupuje obdobně jako při vyloučení člena ČSKB.
§6 Přestup registrovaného člena Oddílu (přestupní řízení).

1. Přestupem se rozumí ukončení registrace v mateřském Oddílu a současně vznik registrace v
novém Oddílu. Přestup se provádí v rámci přestupního řízení. Účastníky přestupního řízení
jsou:
a) registrovaný člen (závodník, trenér, rozhodčí, funkcionář) popř. zákonný zástupce
člena, který v době přestupu nedosáhl 18 let věku,
b) Oddíl, za který je člen registrován (mateřský oddíl),
c) Oddíl, do kterého člen hlásí přestup (nový oddíl).
2. Přestup člena je uskutečněn splněním všech následujících podmínek:
a) je-li ohlášen v určeném termínu (odst. 6),
b) Všichni účastníci přestupu, musí potvrdit přestupní lístky,
c) je-li v případě přestupu závodníka mladšího 18 let na přestupním lístku podpis
zákonného zástupce.
3. Splnění všech uvedených podmínek potvrdí Sekretář ČSKB. Přestup je platný od 1 dne
následujícího měsíce.
a) Přestup v přestupním termínu může být uskutečněn i bez souhlasu mateřského
oddílu.
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4. Registrovaný člen Oddílu může přestoupit nejvýše jednou v jednom kalendářním roce.
5. Registrovaný člen Oddílu nesmí podat žádost o přestup v době trvání disciplinárního trestu,
který omezuje jeho sportovní činnost.
6. Při přestupu zůstává členovi jeho původní číslo licence.
7. Přestupním termínem je období od 1. 12. běžného roku do 15. 2. roku následujícího.
§7 Hostování člena v Oddílu
1. Hostováním se rozumí dočasné sportovní působení člena mateřského Oddílu v jiném Oddíle (i
zahraničním). Po dobu hostování, zůstává zachováno členství v mateřském Oddílu. Ohlášení
hostování podává Oddíl, za který závodník hostuje písemně do sídla ČSKB nebo elektronicky
na Sekretáře ČSKB.
2. Účastníky řízení o hostovaní jsou:
a. registrovaný člen (závodník, trenér, rozhodčí, funkcionář) popř. zákonný zástupce
člena, který v době přestupu nedosáhl 18 let věku,
b. Oddíl, za který je člen registrován (mateřský oddíl),
c. Oddíl, do kterého člen hlásí hostování (nový oddíl).
3. Hostování člena je uskutečněno při splnění následujících podmínek:
a. je-li řádně ohlášeno,
b. souhlasí-li s hostováním oba oddíly,
c. je-li v případě hostování závodníka mladšího 18 let na hostovacím lístku podpis
zákonného zástupce. Splnění všech uvedených podmínek potvrdí Sekretář ČSKB
4. Hostování v oddíle se povoluje pouze jednou za kalendářní rok a zpravidla jen do konce
příslušného kalendářního roku.
§8 Hostování zahraničních sportovců v tuzemských oddílech.
1. V případě, že Oddíl má zájem o hostování zahraničního sportovce, tj. o jeho dočasný start a
nechce-li sportovec současně měnit svou klubovou příslušnost, požádá klub o vydání
souhlasu k hostování.
2. Žádost musí obsahovat:
a. písemný souhlas mateřského oddílu nebo mateřské národní federace v zahraničí,
jejíž je cizinec občanem, (stačí výtisk e-mailu se souhlasem),
b. souhlas sportovního klubu, který je členem ČSKB s hostováním.
Splnění všech uvedených podmínek potvrdí Sekretář ČSKB.
3. Žádost může být podána kdykoliv v průběhu roku. Schválené hostování se provádí záznamem
v registračním systému ČSKB a je platné zpravidla do konce aktuálního kalendářního roku, na
který je vydána licence k hostování.
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§9 Účast v komerčním týmu.
Komerčním týmem se rozumí taková skupina závodníků z libovolných oddílů, která je zřízená
za účelem propagace firmy, výrobků nebo služeb. Účast v komerčním týmu nemá vliv na
původní vazbu závodník – oddíl.
§10 Společná a závěrečná ustanovení
1. Tato Směrnice byla schválena předsednictvem 24.1.2020 a nabývá platnosti od 16.2.2020.
2. Účinností platnosti této směrnice (16.2.2020) pozbývá platnosti rozhodnutí předsednictva ze
dne 11.11.2016 ohledně přestupu.

Martin Máčel
předseda ČSKB
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