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HLAVA I. 
Úvodní ustanovení 
 
Článek 1 
1. Registrační řád stanoví pravidla registrace v Českém krasobruslařském svazu, z.s. (dále jen 
„ČKS“) a vztahuje se na všechny členy ČKS a všechny typy členství dle platných Stanov ČKS. 
 
Článek 2 
1. ČKS rozeznává tyto druhy registrací: 
a/ kolektivní - registrace klubů na základ řádného členství 
b/ členská – evidované členství jednotlivců prostřednictvím mateřského klubu 
c/ individuální  - registrace fyzických osob na základě individuálního členství fyzických osob 
 
Registrace je dále rozlišována: 
a) závodník 
b) trenér 
c) rozhodčí 
d) technický sbor 
e) ostatní 
 
 
 
HLAVA II. 
Registrace kolektivní 
 
Článek 3 
1. Kluby, které se chtějí stát členy ČKS a využívat výhod a dalších možností vyplývajících z 
tohoto 
členství (tzn. účast na soutěžích organizovaných v rámci svazu, účast na vzdělávacích akcích, 
možnosti pořádat oficiální svazové akce, odebírat oficiální tiskoviny ČKS a čerpat případné 
finančních  dotace apod.), musí být registrovány u ČKS ve smyslu Stanov, Přestupního řádu a 
Registračního řádu, případně splňovat další podmínky uvedené v platných materiálech ČKS. 
 
 
 
HLAVA III. 
Postup kolektivní registrace  
 
Článek 4 
1. Klub zašle na sekretariát ČKS (dále jen Se-ČKS) vyplněnou žádost o registraci, včetně kopie 
dokladu o zaplacení členského příspěvku. K žádosti o registraci přiloží seznam svých členů. 
Podkladový formulář žádosti o registraci získá klub na Se-ČKS v elektronické nebo písemné 
podobě. 
 
2. Jako doklad o registraci do ČKS obdrží klub certifikát a identifikační číslo svého klubu v ČKS. 
 
3. Podmínkou přiznání kolektivní registrace není vlastní sportoviště. O registraci mohou požádat 
i kluby vyvíjející činnost na pronajatých ledových plochách. 
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4. Tato registrace se obnovuje uhrazením předepsaného správního poplatku ve smyslu článku 
16 tohoto Řádu a zasláním aktuálního seznamu svých členů nejpozději do 30. 6. běžného roku. 
Neobnovením registrace nemůže klub využívat výhod plynoucích z členství viz. Čl. 3 odst. 1. 
Kluby, které nemají obnovenou registraci, může následující valná hromada vyloučit dle čl. III 
odst. 4 stanov. 
 
5. V případě, že klub provozuje párové a skupinové disciplíny, přikládá k seznamu členů dle čl. 4 
odst. 4 složení párů a soupisky jednotlivých týmů s uvedením názvu týmu. 
 
 
HLAVA IV. 
Registrace členská 
 
Článek 5 
1. Členové se registrují u ČKS prostřednictvím mateřského klubu. Registrace je povinná pro 
závodníky, rozhodčí, technický sbor, trenéry a členy orgánů klubů. 
 
Článek 6 
1. Nezbytnou podmínkou pro vystavení registrační karty je současná kolektivní registrace 
mateřského klubu člena v běžném kalendářním roce. 
 
Článek 7 
1. Registrace členů se provádí vydáním registrační karty, která je evidována v centrálním 
registru ČKS.  
2. Člen může být registrován pouze za jeden klub v ČR a užívat jednu platnou registrační kartu, 
kterou mu ČKS vydá. 
3. Člen je povinen neprodleně písemně upozornit Se-ČKS na případné nesrovnalosti uvedené 
v registrační kartě. 
4. Registrační karta je majetkem ČKS. 
 
Článek 8 
1. Pravidla pro registraci členů se vztahují i na cizí státní příslušníky, pokud splní podmínky ISU 
a ČKS. 
2. Registrační karta cizího státního příslušníka má omezenou platnost pouze na sezónu, ve 
které byla vydána.  
 
 
HLAVA V. 
Registrace individuální 
 
Článek 9 
1. Členem ČKS se ve výjimečných případech v souladu s ust. čl. IV platných Stanov ČKS může 
stát i fyzická osoba, která není členem klubu. 
2. Registrace se provádí vydáním registrační karty, která je evidována v centrálním registru 
ČKS. 
3. Člen je povinen neprodleně písemně upozornit Se-ČKS na případné nesrovnalosti uvedené 
v registrační kartě. 
4. Registrační průkaz je majetkem ČKS. 
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HLAVA VI. 
Registrační karty 
 
Článek 10 

1. Na registrační kartě jsou uvedeny následující údaje: 
 
Přední strana karty: 
a) jméno a příjmení 
b) datum narození, 
c) fotografie, 
d) platnost, 
e) evidenční číslo. 
 
Zadní strana karty: 
a) logo ČKS  
b) webové stránky ČKS  
 
2. S registrační kartou je spojena elektronická evidenční karta v databázi ČKS, která obsahuje 
následující údaje: 
 
a) jméno a příjmení, 
b) datum narození, 
c) adresa trvalého bydliště, 
d) rodné číslo, 
e) název mateřského klubu (s výjimkou registrace individuální), 
f) hostování a v jaké disciplíně, 
g) splněný test a v jaké disciplíně, 
h) cizí státní příslušnost 
i) rozlišení registrace. 
 
2. Elektronická evidenční karta rozhodčího dále obsahuje potvrzení dosažené třídy rozhodčího. 
 
3. Evidenční elektronická karta trenéra dále obsahuje potvrzení dosažené trenérské licence. 
 
 
HLAVA VII. 
Postup nutný pro registraci členů 
 
Článek 11 
1. Registrace se uděluje na základě písemné žádosti o registraci předložené mateřským klubem 
a po uhrazení předepsaného členského příspěvku. 
2. Kluby zašlou podklady na Se-ČKS dle Hlavy III., čl. 4, odst. 1. 
 
Článek 12 

1. Člen podává žádost o registraci prostřednictvím mateřského klubu a/nebo individuálně 
s odkazem na Hlavu V. čl. 9 odst. 1.  Registrace musí obsahovat následující údaje 
v předtištěném tiskopisu: 
a) jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo 
b) trvalé bydliště, 
c) název klubu a jeho identifikační číslo (neplatí pro registraci individuální), 
d) fotografii pasového formátu v elektronické podobě, 
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e) vlastnoruční podpis, v případě závodníka mladšího 18 let též podpis zákonných zástupců, 
f) razítko klubu a podpis předsedy nebo pověřeného člena výboru klubu, 
g) doklad o zaplacení členského příspěvku, 
h) kód, případně kódy příslušné kategorie registrace (viz legenda formuláře) 
i) fotokopii průkazu zdravotní pojišťovny (pouze u závodníků) 
 
 
HLAVA VIII. 
Způsob udělování registrací 
 
Článek 13 
1. Žádost o vystavení registrace lze podat během celého roku. Registrace neplatí zpětně. 
Registrace 
může být odmítnuta, pokud se vyskytují skutečnosti bránící registraci. 
 
Článek 14 
1. V případě úplnosti údajů Se-ČKS vystaví registraci do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 
2. Při neúplnosti podkladů bude žadatel vyzván k doplnění podkladů ve lhůtě 30 dní. 
3. Pokud žadatel v této lhůtě podklady nedoplní, nebude registrace provedena. 
 
Článek 15 
1. Pokud žádá závodník o obnovu své zrušené registrace závodníka do dvou let od oznámení 
ukončení činnosti, musí tak učinit prostřednictvím svého původního mateřského klubu (pokud 
tento existuje). V případě, že závodník chce startovat za jiný klub, je nutno postupovat podle 
platného přestupního řádu. Po uplynutí dvou let od ukončení činnosti může závodník požádat o 
novou registraci prostřednictvím jakéhokoliv jiného klubu. Datem ukončení činnosti se rozumí 
datum nejbližšího následujícího přestupního termínu od doručení oznámení. 
 
Článek 16 
1. Řízení v registračních sporech je dvoustupňové. 
2. V první instanci rozhodne komise určená svazovým orgánem (STK). 
3. O odvolání proti odmítnutí registrace s konečnou platností rozhoduje předsednictvo ČKS v 
souladu s pravidly ISU a ČKS. 
 
 
HLAVA IX. 
Členské příspěvky 
 
Článek 17 
1. Výše členského příspěvku je stanovena předsednictvem ČKS a je uvedena v příloze tohoto 
řádu. 
2. Členský příspěvek dle přílohy uhradí člen klubu, prostřednictvím klubu, v případě registrace 
individuální uhradí žadatel sám. 
 
 
HLAVA X. 
Platnost 
 
Článek 18 
1. Platnost registrační karty je u nezletilých členů (do 18 let) 5 let, u zletilých členů (nad 18 let) 
10 let. 



Český krasobruslařský svaz  Registrační řád 

 
2. Registrační karta ztrácí platnost z následujících důvodů: 
b) ztrátou, znehodnocením, neplatností údajů, 
c) vlastním rozhodnutím člena oznámeným písemně na Se-ČKS, 
d) zrušením nebo zánikem klubu, 
e) úmrtím člena, 
g) skončením platnosti registrační karty, 
h) zánikem ČKS. 
 
 
HLAVA XI. 
Závěrečná ustanovení 
 
Článek 19 
Výklad tohoto registračního řádu provádí Se-ČKS na základě rozhodnutí určeného člena P ČKS, 
respektive celého P ČKS. 
Údaje získané na základě tohoto registračního řádu slouží výhradně pro vnitřní potřebu ČKS, ve 
smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
Každý zájemce o registraci podáním žádosti souhlasí s tím, že údaje o něm vedené v seznamu 
členů mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních 
samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze 
státního či jiného veřejného rozpočtu. 
 
Článek 20 
Znění registračního řádu bylo schváleno P-ČKS dne 1. 9. 2000 s účinností od 1. 1. 2001. 
Úpravy registračního řádu byly schváleny P ČKS dne 17. 5. 2003. 
Úpravy registračního řádu byly schváleny VH ČKS dne 24. 5. 2003. 
Úpravy registračního řádu byly schváleny VH ČKS dne 22. 5. 2004. 
Úpravy registračního řádu byly schváleny VH ČKS dne 21. 5. 2005. 
Úpravy registračního řádu schváleny VH ČKS dne 22. 5. 2010. 
Úpravy registračního řádu schváleny VH ČKS dne 16. 5. 2015. 
Úpravy registračního řádu schváleny VH ČKS dne 20. 5. 2017. 
 
 
Přílohy: 
1. Členské příspěvky 
 
 
 
PhDr. Věra Tauchmanová, M. A., Ph.D., v.r. 
předsedkyně ČKS 
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Příloha 1. – Členské příspěvky – finanční částky  
 

 
 
 
DRUH        PLATBA 
 

 
Nový klub (první registrace)          3.000,- Kč 
Nová individuální registrace                                                                    1.000,- Kč 
 
Roční členský příspěvek klubu 1.000,- Kč 
 
 
Registrační karta 200,- Kč 
Registrační karta cizího státního příslušníka - závodníka 500,- Kč 
 
 
 
Přestup 500,- Kč 
Hostování 100,- Kč  
Vystavení duplikátu 500,- Kč 
Zápis změny (např. název klubu, příjmení, adresa atp.) 100,- Kč 
 
 
Je možné požádat o vydání nové registrační karty na počkání. V tom případě se výše uvedené 
ceny zvyšují o 100%. 
 
Příspěvek je splatný při podání žádosti o registraci nebo jiné žádosti (změna, duplikát ap.). 
 


