Český krasobruslařský svaz

ČESKÝ

Registrační řád

KRASOBRUSLAŘSKÝ
PRAHA

REGISTRAČNÍ

S V A Z, z. s.

ŘÁD

Účinnost od data schválení VH 2021 (tj. od 5. 9. 2021)

Český krasobruslařský svaz

Registrační řád

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. Registrační řád
splňuje povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) při evidenci členské
základny ČKS.
Článek 2
1. ČKS rozeznává tyto druhy registrací:
a/ kolektivní – registrace klubů na základě 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 panel
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 finanční dotace apod.),
musí být registrovány u ČKS ve smyslu Stanov, Registračního a Přestupního 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 sportovištích.
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4. Registrace se obnovuje uhrazením předepsaného ročního členského příspěvku klubu ve smyslu
přílohy č. 1 tohoto RŘ a zasláním aktuálního seznamu svých členů v daném termínu po výzvě ČKS.
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 panel, trenéry a členy orgánů klubů i orgánů ČKS.
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.
HLAVA V.
Registrace individuální
Článek 9
1. Členem ČKS se ve výjimečných případech v souladu s ustanovením 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 karta je majetkem ČKS.
HLAVA VI.
Registrační karty
Článek 10
1. Na registrační kartě jsou uvedeny následující údaje:
Přední strana karty:
a) jméno a příjmení
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b) datum narození,
c) fotografie,
d) platnost,
Zadní strana karty:
a) logo ČKS
b) webové stránky ČKS
c) evidenční číslo.
2. S registrační kartou je spojena elektronická evidenční karta v databázi ČKS, která obsahuje / eviduje
rozlišení registrace, název mateřského klubu (s výjimkou registrace individuální) a následující
údaje o členu:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo
d) adresa trvalého bydliště a kontaktní údaje (email, telefon); u členů mladších 18 let jejich
zákonnýchzástupců
e) cizí státní občanství
3. Elektronická evidenční karta závodníka dále obsahuje údaje o:
a) hostování a v jaké disciplíně,
b) splněném testu a v jaké disciplíně,
c) historii soutěží ČKS
4. Elektronická evidenční karta rozhodčího dále obsahuje potvrzení dosažené třídy rozhodčího a disciplínu.
5. Elektronická evidenční karta člena technického panelu dále obsahuje údaje o specifikaci disciplíny.
6. 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 spolu
s potvrzením o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a propagační účely a
po uhrazení předepsaného členskéhopříspěvku.
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 obsažené ve formuláři ve smyslu
přílohy č. 4 RŘ:
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,
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) souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a propagační účely v elektronické podobě.
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Osobní údaje jsou evidovány po celou dobu členství fyzické osoby v ČKS, resp. registrovaném klubu a
dále po dobu 10 let ode dne, kdy je ukončeno členství fyzické osoby v klubu a tím i v ČKS. Nebo ode dne,
kdy je ukončeno členství registrovaného klubu v ČKS. Tato lhůta je stanovena zejména s ohledem na
lhůty, ve kterých je možné provádět kontroly poskytnutých dotací, grantů apod. z veřejných rozpočtů.
HLAVA VIII.
Způsob udělování registrací
Článek 13
1. Žádost o registraci lze podat během celého roku. Registrace neplatí zpětně. Registracemůže být
odmítnuta, pokud se vyskytují skutečnosti bránící registraci.
Článek 14
1. V případě úplnosti údajů provede Se-ČKS 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
Ochrana osobních údajů – zpracovávání a informace
Článek 17
1. Při evidenci členské základny ČKS mohou být vzájemné vztahy mezi ČKS a registrovanými různé, a to
v závislosti na druhu konkrétní činnosti, která je v daném okamžiku prostřednictvím databáze ČKS
zajišťována.
2. ČKS a registrovaný klub mohou být v postavení dvou správců osobních údajů, kdy registrovaný klub je
správcem, který osobní údaje shromažďuje a ČKS je správcem, kterému jsou na základě dobrovolného
vstupu klubu do ČKS a následného přijetí, určité osobní údaje předávány.
3. ČKS a registrovaný klub však mohou být i v postavení, kdy správcem osobních údajů je registrovaný
klub a ČKS je zpracovatelem těchto údajů. Jedná se zejména o situaci, kdy jsou osobní údaje členů
registrovaného klubu zpracovávány sice pro účely registrovaného klubu, ale prostřednictvím registrační
databáze ČKS.
4. Pro vztah ČKS a registrovaného klubu popsaný v odst. 3 tohoto článku pak platí následující:
a) vzájemný vztah mezi ČKS a registrovaným klubem při evidenci členské základny je založen
členstvím klubu v ČKS a z toho vyplývající povinnost registrovaného klubu dodržovat stanovy a
další veškeré vnitřní předpisy ČKS;
b) osobní údaje členů – fyzických osob budou zpracovávány pouze pro účely a po dobu stanovené
v tomto registračním řádu, viz. čl. 12 a dle pokynů registrovaného klubu s tím, že se má za to, že
údaje jsou zpracovávány dle pokynů registrovaného klubu v případě, kdy jsou zpracovány
v rozsahu a způsobem daným tímto registračním řádem a způsobem, který registrační databáze
umožňuje.
c) ČKS standardně nepověří zpracováním osobních údajů jiného zpracovatele; pokud však ČKS
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ve výjimečných případech zapojí do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele, aby provedl
určité činnosti zpracování osobních údajů, zajistí smluvně či obdobně, aby tento zpracovatel byl
zavázán shodnými povinnosti na ochranu osobních údajů, jako je ČKS;
d) v rámci ČKS budou úkony spojené s evidencí členské základny a jejím využitím provádět
pouze zaměstnanci, pracovníci a funkcionáři, kteří budou smluvně či na základě členství či
výkonu příslušné funkce zavázáni k dodržování mlčenlivosti, pokud se na ně již nevztahuje
zákonná povinnost mlčenlivosti;
e) ČKS dostatečně technicky a organizačně zabezpečí ochranu osobních údajů, zejména jejich
ochranu před neoprávněným či nahodilým zásahem jiných osob, a to jak při manuálním, tak při
automatizovaném způsobu zpracování, jakož i to, aby nemohlo dojít k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům či k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití;
f) ČKS umožní na základě písemné výzvy registrovaného klubu, doručené nejméně 10 pracovních
dní předem, provedení kontroly zpracování a uchování osobních údajů ze strany registrovaného
klubu/jednotlivce či ze strany jiného auditora, kterého registrovaný klub/jednotlivec provedením
kontroly písemně pověří;
g) ČKS poskytne na základě písemné výzvy registrovaného klubu/jednotlivce informace nezbytné
k doložení splnění povinnosti dle GDPR, které zajišťuje ČKS;
h) po uplynutí lhůty stanovené v čl. 12 tohoto registračního řádu budou zpracovávané osobní
údaje z registrační databáze ČKS vymazány, pokud k tomu nedojde na základě jiné skutečnosti
dříve;
i) informování subjektu údajů o zpracování jeho osobních údajů a získání souhlasu s takovým
zpracováním zajišťuje registrovaný klub dle čl. 18 tohoto řádu.
Článek 18
1. Informování členů – fyzických osob se zpracováním jejich osobních údajů pro účely spolkové činnosti
ČKS a pro činnost ČKS jakožto zpracovatele osobních údajů ve vztahu k registrovaným klubům je
zajišťováno na úrovni klubů a dále na úrovni ČKS, pokud jde o individuálně registrovaného člena.
2. Pro získání souhlasu se zpracováním osobních údajů členů – fyzických osob pro případ, kdy je dle
platné právní úpravy tento souhlas vyžadován, platí totéž, co pro splnění informační povinnosti, tj. získání
souhlasu je zajišťováno na úrovni klubů, s výjimkou individuálně registrovaného člena.
HLAVA X.
Členské příspěvky
Článek 19
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.
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HLAVA XI.
Platnost
Článek 20
1. Platnost registrační karty je u nezletilých členů (do 18 let) 5 let, u zletilých členů (nad 18 let) 10 let
2. Registrační karta cizího státního příslušníka má omezenou platnost pouze na jednu
krasobruslařskou sezónu, ve které byla vydána (tj. od 1. 7. běžného kalendářního roku do 30. 6.
následujícího kalendářního roku).
3. Registrační karta ztrácí platnost z následujících důvodů:
a) ztrátou, znehodnocením, neplatností údajů,
b) vlastním rozhodnutím člena oznámeným písemně na Se-ČKS,
c) zrušením nebo zánikem klubu,
d) úmrtím člena,
e) uplynutím lhůty platnosti uvedené na registrační kartě,
f) vydáním nové registrační karty
g) zánikem ČKS.

HLAVA XII.
Státní občanství a start za jednu členskou federaci ISU
Článek 21
1. Závodník je oprávněn v jedné krasobruslařské sezóně startovat pouze za jednu členskou federaci ISU a její
členský klub. Toto omezení zahrnuje i národní či klubové soutěže, stejně jako start v jiné disciplíně (např. sólo a
SB).
V případě porušení tohoto pravidla, budou závodníkovi anulovány výsledky ze všech startů za ČKS, resp. jeho
členský klub v dané krasobruslařské sezóně. U závodníků s cizí státní příslušnosti bude porušení znamenat
ukončení registrace u ČKS.
2. Starty na mezinárodních soutěžích jsou možné pouze v souladu s pravidlem 109 Základních pravidel ISU.
3.
a) Závodník, který se zúčastnil jakéhokoli mistrovství ISU, akce ISU nebo mezinárodní soutěže (včetně klubové
soutěže) pro jinou členskou federaci ISU, než je ČKS, za který má v úmyslu v budoucnu soutěžit potřebuje
povolení od členské federace ISU, kterou dříve reprezentoval, bez povolení bude jeho registrace v ČKS
odmítnuta.
b) Kromě toho může takový závodník soutěžit za ČKS na mezinárodních soutěžích (včetně klubových), akcích
ISU a mistrovstvích ISU po čekací lhůtě dvanácti (12) měsíců od doby kdy závodník reprezentoval jinou
členskou federaci ISU na jakékoli takové akci.
c) Ve skupinách synchronizovaného bruslení až 25% členů skupiny (čtyři závodníci ve skupině se šestnácti
závodníky a tři závodníci ve skupině s dvanácti závodníky) může být členem jiné členské federace ISU, než je
ČKS, za jehož skupiny závodník soutěží, pokud má příslušné povolení od této členské federace ISU. Pro takové
závodníky požadavky na občanství / pobyt a čekací doba neplatí. Pro závodníky naopak platí podmínka
možnosti startovat pouze za jednu členskou federaci ISU v průběhu jedné krasobruslařské sezóny. Náhradníci
nejsou pro účely výpočtu procenta zahrnuti.
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HLAVA XIII.
Závěrečná ustanovení
Článek 22
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 110/2019 Sb., o zpracování 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, popř. České
unii sportu (ČUS), Českému olympijskému výboru (ČOV) či Mezinárodní bruslařské unii (ISU), a to
zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného
rozpočtu.
Článek 22
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.
Úpravy registračního řádu schváleny VH ČKS dne 12. 5. 2018.
Úpravy registračního řádu schváleny VH ČKS dne 5. 9. 2021.
Přílohy:
1. Členské příspěvky
2. Vzor registrační karty
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a propagační účely
4. Vzor registračního formuláře

Ing. Stanislav Židek, v.r.
předseda ČKS

Český krasobruslařský svaz

Registrační řád

Příloha 1. – Členské příspěvky – finanční částky

DRUH

PLATBA

Nový klub (první registrace)
Nová individuální registrace

3.000,- Kč
1.000,- Kč

Roční členský příspěvek klubu

1.000,- Kč

(splatný vždy k 1. 7. daného roku, tj. před začátkem soutěžní sezóny)
Registrační karta
Registrační karta cizího státního příslušníka – závodníka

200,- Kč
500,- Kč

Přestup
Hostování
Vystavení duplikátu
Zápis změny (např. název klubu, příjmení, adresa atp.)

500,- Kč
100,- Kč
500,- Kč
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.).

Český krasobruslařský svaz

Příloha č. 2 - Vzor registrační karty

Registrační řád

Český krasobruslařský svaz

Registrační řád

Příloha č. 3 – Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a propagační účely

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á
Jméno:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
tímto uděluji Českému krasobruslařskému svazu, z.s., IČ: 629 37 839, se sídlem Václavské nám. 838/9,
110 00 Praha 1, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedenému Městským soudem v Praze v oddílu L, vložka 131
(dále jen „ČKS“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to jména, příjmení, domovského klubu a
podoby na fotografiích a videozáznamech pro účely marketingu, propagace ČKS na webových stránkách ČKS,
sociálních sítích ČKS, ve výroční zprávě ČKS a dalších propagačních materiálech ČKS.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání mého členství a 10-ti let od jeho ukončení, následně budou
uloženy pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely.
Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv odvolat.
Současně svým podpisem potvrzuji, že mi byly předány informace o činnostech zpracování mých
osobních údajů, především o účelech, rozsahu, právních důvodech, době zpracování osobních údajů a příjemcích
zpracovávaných osobních údajů v souladu s čl. 13 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“).
Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po ČKS přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
uplatnit právo na přenositelnost, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, podat námitku proti
zpracování a stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
V...........……………… dne..........………

__________________________________
podpis subjektu osobních údajů
nebo jeho zákonného zástupce
(u osob mladších 15 let podpis zákonného zástupce)

Český krasobruslařský svaz

Registrační řád

Příloha č. 4 – Registrační formulář ČKS

Český krasobruslařský svaz
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
1.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

2.

DATUM NAROZENÍ:

3.

RODNÉ ČÍSLO:

4.

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

5.

BYDLIŠTĚ:

6.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

7.

TELEFONNÍ SPOJENÍ:

8.

EMAIL:

9.

Fotografie v elektronické podobě: rozměry 35x45 mm (414x532 px v rozlišení 300dpi)

10. Datum a podpis sportovce nebo jeho zákonného zástupce:
Datum:
Podpis:
11. Žádám o přidělení registrační karty:
Typ registrace:
ZÁVODNÍK
TRENÉR
ROZHODČÍ
TECHNICKÝ SBOR
OSTATNÍ

12. NÁZEV KLUBU REGISTROVANÉHO U ČKS:
13. IDČ KLUBU u ČKS:
14. Datum, jméno a podpis
statutárního zástupce klubu:

Licence/Disciplína:

