REGISTRAČNÍ ŘÁD
ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
(1) Tento registrační řád (RŘ) upravuje registraci u Českého korfbalového svazu (dále ČKS)
doposud neregistrovaných osob.
(2) Hráčky a hráči, trenéři, rozhodčí a funkcionáři (dále jen osoby), kteří se zúčastňují soutěží
ČKS, musí být registrováni podle tohoto registračního řádu. Ostatní osoby se mohou
registrovat dle tohoto registračního řádu.
(3) Registrací se rozumí záznam osoby do evidenční databáze ČKS, který stanoví jeho příslušnost
k určitému oddílu či jinému subjektu, oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy soutěží
pořádaných v rámci ČKS (dále jen oddílová příslušnost), případně jen k členství k ČKS.
(4) Hráč může být registrován jen za jeden oddíl ČKS s výjimkou institutu střídavého staru.
(5) Start v soutěžích ČKS se umožňuje pouze hráči, který je registrován v nějakém oddílu.

REGISTRACE
Článek 2
Registrace osob
(1) Registrace nových osob se provádí na základě žádosti o registraci.
(2) Žádost o registraci se podává VV ČKS prostřednictvím matriční komise, která je pro účel
registrace osob mimo jiné VV ČKS zřízena. Žádost o registraci může také posuzovat
pracovník či funkcionář pověřený tímto VV ČKS.
(3) Žádost registraci do oddílu podávají osoby prostřednictvím oddílu, do něhož se chtějí
zaregistrovat (dále jen nový oddíl), na příslušném formuláři, který obsahuje tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště hráče,
b) podpis hráče a u hráčů mladších 15 let souhlas zákonného zástupce,
c) název oddílu, za který chce být hráč registrován, identifikační číslo oddílu a souhlas
oddílu s registrací (razítko a podpis);
(4) Žádost o registraci členství v ČKS podávají osoby písemně na příslušném formuláři, který
obsahuje tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště hráče,
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b) podpis hráče a u hráčů mladších 15 let souhlas zákonného zástupce.
(5) Za řádné vyplnění žádosti o registraci a pravdivost všech údajů odpovídají člen (hráč) a oddíl.
Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním.

Článek 3
Změny v registraci
(1) Změna v registraci se provede na základě rozhodnutí orgánů činných v přestupním řízení o
přestupu hráče.
(2) Jestliže bylo schváleno hostování hráče v jiném oddílu, zůstává hráč registrován za mateřský
oddíl. O hostování se provede záznam v evidenční databázi a pro období hostování je hráč v
případě splnění dalších náležitostí oprávněn ke startu za oddíl, v němž hostuje.
(3) Jestliže bylo schváleno střídavé hostování hráče v jiném oddílu, zůstává hráč registrován za
mateřský oddíl. O střídavém hostování se provede záznam v evidenční databázi a pro období
střídavého hostování je hráč v případě splnění dalších náležitostí oprávněn ke startu současně
za mateřský oddíl a za konkrétní družstvo oddílu, v němž hostuje.
(4) Změny názvů oddílů nemají vliv na registraci hráče za daný oddíl.
(5) V případě sloučení či rozdělení oddílů se oddílová příslušnost hráče upravuje dle schváleného
projektu. Za případné změny v registraci v souvislosti se sloučením či rozdělením se nevybírá
poplatek.
(6) Dnem podáním žádosti o změnu oddílové příslušnosti (přestup, hostování, předčasné
ukončení hostování) ztrácí hráč dočasně oddílovou příslušnost, kterou zpětně získá
schválením či neschválením dané žádosti.

Článek 4
Zrušení registrace
(1) Zrušením registrace se rozumí vyřazení u ČKS registrovaných osob z evidenční databáze
ČKS.
(2) Žádost na zrušení registrace hráče může kdykoliv podat písemně oddíl, ve kterém je hráč
registrován.
(3) Oddílová příslušnost se kdykoliv zruší také na základě písemné odhlášky hráče z oddílu.
(4) Oddílovou příslušnost je také možné zrušit 12 měsíců poté, kdy hráč nenastoupil k žádnému
soutěžnímu utkání.
(5) Členství v ČKS se kdykoliv zruší také na základě písemné odhlášky člena z ČKS.
(6) Dojde-li k zániku členství oddílu v ČKS, za nějž je hráč registrován, ruší se dnem zániku
členství oddílu rovněž oddílová příslušnost hráče k takovému oddílu.

Článek 5
Obnova oddílové příslušnosti
(1) Obnovu oddílové příslušnosti tj. novou registraci po zrušení původní registrace dle článku 4
odst. 2, nelze provádět v období od 1.března do 30. června roku zrušení registrace. Toto
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ustanovení neplatí, pokud hráč se souhlasem oddílu obnoví oddílovou příslušnost v původním
oddílu.
(2) Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě žádosti mateřského oddílu, se může
zaregistrovat za kterýkoli oddíl. V případě, že k obnově registrace dojde do 6 měsíců od data
zrušení registrace, se stanoví registrační poplatek ve výši přestupního poplatku. V případě,
že k obnově registrace dojde po 6 měsících od data zrušení registrace, může být obnova
oddílové příslušnosti provedena i mimo období uvedené v článku 5 odst. 1.
(3) Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho písemné žádosti, může být zaregistrován
za jiný oddíl nejdříve po 12 měsících ode dne zrušení registrace.
(4) Pokud se hráč vrací do ČR ze zahraničí, je považován stále za hráče oddílu, ze kterého
přestoupil do zahraničí a jeho registrace za jiný oddíl se může uskutečnit pouze na základě
přestupu schváleného původním oddílem.
(5) Hráč, jemuž byla zrušena registrace v důsledku zániku členství oddílu, za nějž byl
registrován, se v ČKS může nechat zaregistrovat za kterýkoliv oddíl.
(6) Při obnově registrace se postupuje podle článku 2.

ZPŮSOB UDĚLOVÁNÍ REGISTRACE
Článek 6
(1) Žádost o registraci a žádost o zrušení registrace posuzuje matriční komise. Žádost může také
posuzovat pracovník či funkcionář pověřený tímto VV ČKS.
(2) Na základě podkladů pro registraci vyhotoví matriční komise ČKS nejpozději do 7 pracovních
dnů záznam v evidenční databázi, který prokazuje registraci a oddílovou příslušnost hráče.
(3) Jsou-li v pořádku všechny technické náležitosti žádosti o registraci a jsou-li splněny podmínky
registrace je registrace platná v den podání žádosti.
(4) Nejsou-li všechny technické náležitosti žádosti o registraci v pořádku, vrací se žádost žadateli
zpět k novému podání. Zaplacený registrační poplatek se nevrací
(5) Na základě podkladů pro zrušení registrace vymaže matriční komise ČKS nejpozději do 7
pracovních dnů záznam z evidenční databáze, který prokazuje registraci a oddílovou
příslušnost hráče. Do doby výmazu se považuje osoba za dosud zaregistrovanou.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Článek 7
Registrační poplatek stanovuje VV ČKS na každý soutěžní rok, přílišným dodatkem tohoto
řádu. Pokud tak neučiní, je registrace bezplatná.
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SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 8
(1) První registraci hráče je možno provést kdykoli v průběhu roku.
(2) Změny v oddílové příslušnosti se provádějí výhradně v termínech stanovených Přestupním
řádem ČKS, případně jinými předpisy ČKS.
(3) K vymezení vztahu mezi hráčem a jeho klubem může být mezi oběma stranami uzavřena
hráčská smlouva, která musí obsahovat minimálně tyto body – smluvní strany, předmět
smlouvy, závazky klubu, závazky hráče, sankční ustanovení, ustanovení o době platnosti
smlouvy a způsob jejího ukončení.
(4) Dojde-li ke sporu o oprávněnost registrace hráče, rozhoduje v prvním stupni matriční komise
ČKS. Odvolání proti rozhodnutí matriční komise ČKS je nutno podat do 15 dnů ode dne
obdržení jejího rozhodnutí.
(5) Odvolání musí splňovat podmínky stanovené v Odvolacím řádu ČKS. Odvolání nemá odkladný
účinek.
(6) Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje za disciplinární provinění.
(7) Výklad tohoto řádu, jeho změny a doplňky provádí Výkonný výbor ČKS.
(8) Za porušení ustanovení tohoto registračního řádu, zapříčiněné úmyslně, omylem nebo z
nedbalosti pracovníky nebo funkcionáři VV ČKS nebo funkcionáři pověřenými VV ČKS pro
posouzení žádosti o registraci, zodpovídají tito funkcionáři nebo pracovníci. Za takovéto
porušení nenese hráčka či hráč nebo jejich mateřský oddíl sportovně-technické ani
disciplinární následky.
(9) Tento registrační řád ČKS schválil Výkonný výbor ČKS a vstupuje v platnost dne 09.09.2019.
Ruší se platnost dosavadního Registračního řádu ČKS.
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