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Registrační a přestupní řád ČKA
Preambule
Základním předpisem, podle kterého se provádí registrace členů ČKA v rámci ČKBF je Registrační řád ČKBF (dále jen
„RŘ ČKBF“).

Část první
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Úvod
(1)

Tento Registrační a přestupní řád ČKA (dále jen „RPŘ“) upravuje a doplňuje RŘ ČKBF v těch ustanoveních, ve
kterých RŘ ČKBF tuto možnost výslovně připouští. Zejména se jedná o
a) stanovení výše členského příspěvku a způsob jeho vybírání podle bodu čl. 3, odst. 3 RŘ ČKBF;
b) postup v případě podání žádosti fyzické osoby o registraci, která je zároveň změnou oddílové příslušnosti
podle ustanovení čl. 6 RŘ ČKBF;
c) mechanismus výpočtu odstupného a výchovného při změně oddílové příslušnosti ve smyslu předchozího
odstavce, pokud mateřský oddíl se změnou oddílové příslušnosti nesouhlasí;
d) náležitosti hráčských smluv a postup při jejich evidování.

(2)

Fyzická osoba může požádat o změnu oddílové příslušnosti pouze v době pevného přestupního termínu od
1. července do 31. srpna, a to během každého přestupního termínu nejvýše jednou.

(3)

Postup při změně oddílové příslušnosti spočívající v odchodu hráče do zahraničí je upraven samostatným
předpisem ČKA.

Čl.2
Mateřský oddíl
(1)

Mateřským oddílem se pro účely tohoto RPŘ rozumí oddíl,
a) za který je fyzická osoba k danému dni registrována, nebo
b) za který byla fyzická osoba registrována před zrušením registrace ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 1 písm.
a) nebo b) RŘ ČKBF, pokud zároveň od termínu zrušení registrace k danému dni neuplynula doba delší než
12 měsíců.

Čl. 3
Smluvní a nesmluvní hráč
(1)

Za smluvního hráče se pro účely tohoto řádu považuje hráč, který má uzavřenou platnou písemnou smlouvu
s mateřským oddílem evidovanou ČKA v souladu s článkem 8 tohoto RPŘ.

(2)

Za nesmluvního hráče se pokládají ti hráči, na které se nevztahuje ustanovení předchozího odstavce.

Část druhá
Registrace
Čl. 4
Náležitosti registrace
(1)

Definice registrace v ČKBF/ČKA a její náležitosti jsou uvedeny v článku 2 RŘ ČKBF.
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(2)

Při mistrovských a nemistrovských soutěží v rámci ČKA prokazuje člen svoji totožnost předložením svého
registračního průkazu nebo jiného obecně platného průkazu (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní
pas…), který obsahuje jeho jméno a příjmení, datum narození a fotografii.

(3)

Vystavení registračního průkazu je dobrovolné. Žádost o jeho vystavení podává člen elektronicky
prostřednictvím svého mateřského oddílu. Žádost má tyto náležitosti:
a) uhrazení manipulačního poplatku splatného ke dni žádosti;
b) doplnění elektronické evidence členské základny ČKA (která je k dispozici na webu ČKA) o fotografii člena
– fotografie musí být ostrá, ne starší dvou let v době vystavení, rozměrů 1600×1200 bodů, ve tříčtvrtečním
profilu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě
minimálně 30 % výšky celé fotografie.

(4)

Výše manipulačního poplatku a doba platnosti registračního průkazu závisí na věku žadatele, kterého dosáhne
v soutěžním ročníku, kdy o registrační průkaz žádá:
a) osoby mladší 16 let: poplatek 20 Kč, platnost 5 let;
b) osoby staré 16 let a starší: poplatek 50 Kč, platnost 10 let.

(5)

V případě změny oddílové příslušnosti zůstává registrační průkaz v platnosti.

Čl. 5
Členský příspěvek
(1)

V souladu s ustanovením čl. 3, odst. 2 a 3 RŘ ČKBF je roční členský příspěvek stanoven takto:
a) základní výše příspěvku 200 Kč platí pro všechny členy, pokud pro ně neplatí některá z následujících
možností;
b) 100 Kč pro osoby, které v daném soutěžním ročníku dosáhnou 65 let svého věku nebo jsou poživateli
plného či částečného invalidního důchodu;
c) 100 Kč pro osoby, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, nedovrší 19 let věku;
d) 20 Kč pro členy, kteří jsou registrováni dle článku 5 RŘ ČKBF (tj. bez oddílové příslušnosti);
e) osoby, které v rámci ČKBF a ČKA vykonávají pouze některou volenou či nevolenou funkci (např. členové
výkonných výborů, rozhodčí, trenéři, techničtí pracovníci) jsou od placení členského příspěvku osvobozeni.

Čl. 6
Úhrada členského příspěvku
(1)

Členské příspěvky vybírá od členů jejich mateřský oddíl, který za ně tento příspěvek převede na účet ČKA
prostřednictvím webové aplikace na internetové stránce www.kuzelky.cz, případně jiným vhodným způsobem
dle pokynů sekretariátu ČKA.

(2)

Úhradu členských příspěvků je třeba provést před zahájením soutěží. Osoby, které se v ČKBF/ČKA poprvé,
případně opětovně, registrují v průběhu soutěžního ročníku, musí členský příspěvek uhradit před svým
zapojením do soutěží v rámci ČKA. Totéž platí pro registrované členy, kteří dosud neměli v průběhu soutěžního
ročníku zaplacený členský příspěvek.

Čl. 7
Účast hráčů v soutěži
(1)

7

Bez zaplacení členského příspěvku dle článku 5 odst. 1 písm. a) nebo b) se člen nemůže aktivně účastnit
mistrovských a nemistrovských soutěží v rámci ČKA. Pokud by některý člen přesto v těchto soutěžích startoval,
byl by jeho start neoprávněný se všemi důsledky podle dalších kuželkářských předpisů 7.

Pravidla kuželkářského sportu, Soutěžní řád kuželkářského sportu, Správní a disciplinární řád ČKA.
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Část třetí
Hráčské smlouvy a jejich evidence
Čl. 8
Hráčská smlouva
(1)

Hráčská smlouva je smlouva mezi oddílem, resp. klubem (dále jen „oddíl“), a hráčem, na jejímž základě hráč
vykonává sportovní činnost.

(2)

Tato smlouva může být smlouvou pracovní (podle příslušných ustanovení zákoníku práce) nebo občanskoprávní
(např. ustanovení § 51 občanského zákoníku), v obou případech se stanovenou dobou platnosti.

(3)

Hráčská smlouva musí mít písemnou formu a musí být sjednána nejméně na dobu 12 měsíců.

(4)

Hráčskou smlouvu je možno uzavřít s hráčem, který dovršil 16 let věku. V případě nezletilosti hráče se smlouva
uzavře s jeho zákonnými zástupci.

(5)

Hráčská smlouva musí, vedle náležitostí uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku, obsahovat ještě tyto náležitosti:
a) základní měsíční odměna hráče 8;
b) datum uzavření smlouvy, dobu platnosti, vlastnoruční podpis hráče, vlastnoruční podpisy osob
oprávněných jednat jménem oddílu s označením jejich funkce;
c) vymezení práv a povinností hráče a oddílu vůči sobě navzájem, ujednání o sankcích za porušení nebo
nedodržení smluvních ujednání a výpovědní důvody.

(6)

Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech.

Čl. 9
Evidence smluv
(1)

Evidenci smluv vede osoba pověřená VV ČKA vedením matriky.

(2)

Matrika provede evidenci smlouvy nejdříve v den, který se shoduje s datem ukončení předchozí smlouvy.

(3)

Smlouvu hráče, která nenavazuje na žádnou již evidovanou smlouvu hráče, je možno zaevidovat ke dni nabytí
její účinnosti.

(4)

K evidenci je nutno předložit jedno vyhotovení smlouvy s originály podpisů, a to osobně nebo jako doporučenou
listovní zásilku.

(5)

K evidenci se nevyžadují přílohy smlouvy s ujednáním o prémiích.

(6)

Smlouvu k evidenci je povinen předložit oddíl. O evidenci smlouvy může požádat i hráč.

(7)

Matrika evidenci smlouvy zamítne:
a) nemá-li předepsané náležitosti – v takovém případě označí vady smlouvy a vyzve smluvní strany, aby je ve
stanovené lhůtě odstranily,
b) jestliže účinnost smlouvy zasahuje do doby účinnosti jiné, již evidované smlouvy hráče.

(8)

Matrika v evidenci smluv vede následující údaje:
a) jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo hráče;
b) název oddílu;
c) doba, na niž je smlouva sjednána (od – do);
d) datum evidence smlouvy.

(9)

Dojde-li k ukončení smlouvy během její platnosti, je oddíl povinen a hráč oprávněn požádat o zrušení její
evidence. Žádost doloží věrohodnými důkazy o předčasném ukončení. Žádost je možno předložit současně se
žádostí o evidenci nové smlouvy.

(10) Jestliže uplyne doba, na kterou byla smlouva uzavřena, bez dalšího ji matrika vyřadí z evidence.

8

Odměna může být i nulová, pak se však jedná o nesmluvního hráče ve smyslu ustanovení článku 3 odst. 2 tohoto řádu.
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(11) Výkonný výbor ČKA může stanovit, ve kterých soutěžích se musí uzavírat a evidovat smlouvy ve smyslu tohoto
RPŘ.
(12) Proti rozhodnutí matriky ČKA ve věcech evidence smluv je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí k VV ČKA.
(13) Odvolací poplatek činí 1 000 Kč, doklad o jeho zaplacení musí být připojen k odvolání. V případě, že se odvolání
vyhoví i jen částečně, poplatek se vrací. Rozhodnutí VV ČKA o odvolání je konečné.
(14) Dojde-li ke zrušení registrace smluvního hráče podle ustanovení bodu 4.1 písm. a) nebo b) RŘ ČKBF, zruší se
evidence hráčské smlouvy nejpozději uplynutím doby 12 měsíců od termínu zrušení registrace hráče, pokud
nelze použít postup podle článku 9 odst. 10 tohoto RPŘ.

Část čtvrtá
Změna oddílové příslušnosti
Čl. 10
Účastníci řízení
(1)

Účastníky řízení při změně oddílové příslušnosti jsou:
a) hráč;
b) mateřský oddíl;
c) oddíl, za který má být hráč nově registrován.

Čl. 11
Postup matriky
(1)

Matrika je povinna vyžádat si všechny potřebné informace pro stanovení odstupného, resp. výchovného.
V případě neposkytnutí požadovaných informací ve stanoveném termínu, nebo jsou-li poskytnuté informace ve
vzájemném rozporu, použije matrika vlastní dostupné údaje.

(2)

Matrika písemně vyrozumí účastníky řízení rozhodnutím o stanovení výše odstupného, resp. výchovného.
V rozhodnutí také uvede, z jakých údajů při stanovení odstupného, resp. výchovného, vycházela. Rozhodnutí se
zasílá doporučeně na doručenku. Rozhodnutí nabývá účinnosti 7. dnem následujícím po dni jeho doručení. Za
termín doručení se považuje termín, ve kterém obdržel rozhodnutí poslední účastník řízení.

(3)

Proti rozhodnutí matriky ve smyslu ustanovení článku 9 odst. 2 tohoto RPŘ může účastník řízení podat odvolání
k VV ČKA nejpozději do 7 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je třeba doložit uhrazením vkladu ve výši 1 000 Kč
v hotovosti na sekretariátu ČKA nebo bezhotovostně na účet ČKA. Řádně podané odvolání má odkladný účinek.
V případě, že se odvolání vyhoví i jen částečně, poplatek se vrací.

(4)

Po nabytí účinnosti rozhodnutí vyzve matrika oddíl, za který má být hráč registrován, k uhrazení odstupného,
resp. výchovného, mateřskému oddílu.

(5)

Po uhrazení stanovené výše odstupného a výchovného, provede matrika požadovanou změnu oddílové
příslušnosti.

Část pátá
Stanovení odstupného a výchovného
Čl. 12
Odstupné a výchovné smluvních hráčů
(1)

Výše odstupného a výchovného smluvního hráče se stanoví podle příslušného ustanovení platné hráčské
smlouvy dotčeného hráče.
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(2)

Pokud nelze postupovat dle předchozího odstavce (např. z důvodu, že hráčská smlouva žádné takové
ustanovení neobsahuje), postupuje se při stanovení výše odstupného a výchovného stejně jako u nesmluvních
hráčů. Částka stanovená tímto postupem se v případě smluvních hráčů navýší o 50 %.

Čl. 13
Odstupné
(1)

Odstupné je dáno mírou kvality hráče ve vztahu k jeho výkonnosti a docíleným výsledkům.

(2)

Výše odstupného se určí podle vzorce O = Z · K, kde
• O je vypočtená částka odstupného;
• Z je základní částka, kterou VV ČKA stanovuje s platností na celý soutěžní ročník;
• K je koeficient výkonnosti hráče, který se shodně pro ženy i muže určuje na základě jejich průměru
z průměrů 9 z dlouhodobých soutěží družstev za uplynulý soutěžní ročník podle níže uvedené tabulky:
disciplína 120 hs

9

disciplína 100 hs

průměr

K

průměr

K

do 480,00

0,10

do 400,00

0,10

480,01 až 520,00

0,15

400,01 až 430,00

0,15

520,01 až 530,00

0,20

430,01 až 440,00

0,20

530,01 až 540,00

0,25

440,01 až 450,00

0,25

540,01 až 545,00

0,30

450,01 až 455,00

0,30

545,01 až 550,00

0,40

455,01 až 460,00

0,40

550,01 až 555,00

0,50

460,01 až 465,00

0,50

555,01 až 560,00

0,60

465,01 až 470,00

0,60

560,01 až 565,00

0,70

470,01 až 475,00

0,70

565,01 až 570,00

0,80

475,01 až 480,00

0,80

570,01 až 575,00

0,90

480,01 až 485,00

0,90

575,01 až 580,00

1,00

485,01 až 490,00

1,00

580,01 až 585,00

1,10

490,01 až 495,00

1,10

585,01 až 590,00

1,20

495,01 až 500,00

1,20

590,01 až 595,00

1,30

500,01 až 505,00

1,30

595,01 až 600,00

1,40

505,01 až 510,00

1,40

600,01 až 605,00

1,50

510,01 až 515,00

1,50

605,01 až 610,00

1,60

515,01 až 520,00

1,60

610,01 až 615,00

1,70

520,01 a více

1,80

615,01 až 620,00

1,80

—

—

620,01 a více

2,00

—

—

Hodnota průměru z průměrů se stanoví na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení.
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Čl. 14
Výchovné
(1)

Výchovné vyjadřuje částečné náklady mateřského oddílu spojené s výchovou hráče.

(2)

Výchovné se stanoví za období, od kterého je hráč registrován v mateřském oddílu do data podání žádosti o
změnu oddílové příslušnosti, nejvýše však za období od dovršení věku 10 let do dovršení věku 23 let.

(3)

Základní výše výchovného za hráče se stanoví
a) od dovršení 10 let věku až do dovršení věku 16 let ve výši 250 Kč za každý i započatý kalendářní měsíc
registrace v mateřském oddílu;
b) od dovršení 16 let věku až do dovršení věku 23 let ve výši 150 Kč za každý i započatý kalendářní měsíc
registrace v mateřském oddílu, pokud není tento měsíc již započten dle písm. a).

(4)

Výše výchovného vychází ze základní výše stanovené podle předchozího odstavce, která se dále upraví podle
aktuálního věku hráče
a) do 30 let věku hráče se výše výchovného rovná základní výši;
b) v rozpětí 31 až 35 let věku hráče se výše výchovného rovná 80 % základní výše;
c) v rozpětí 36 až 40 let věku hráče se výše výchovného rovná 50 % základní výše;
d) od 41 let věku hráče je výše výchovného nulová.

(5)

Při stanovení věku hráče pro potřeby výpočtu podle předchozího odstavce je rozhodující věk, jakého hráč
dosáhne od 1. července roku, kdy začíná aktuální přestupní termín, do 30. června roku následujícího.

Část šestá
Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. 15
(1)

Hráčské smlouvy evidované ke dni účinnosti tohoto RPŘ se považují za smlouvy uzavřené dle tohoto řádu.

(2)

Registrační průkazy, které byly vydány před nabytím účinnosti tohoto RPŘ, zůstávají v platnosti do data, které
je na nich vyznačeno.

(3)

Hráči, kteří byli registrováni v ČKBF/ČKA před nabytím účinnosti tohoto RPŘ, mají podle bodu čl. 3, odst. 4 RŘ
ČKBF zaplaceny své členské příspěvky do konce platnosti stávajícího registračního průkazu. Aby se mohli zapojit
do soutěží ČKA (viz článek 7 odst. 1 RPŘ) po skončení jeho platnosti, musí si poprvé zaplatit členské příspěvky
podle tohoto řádu v soutěžním ročníku, ve kterém platnost jejich stávajícího registračního průkazu končí.

Čl. 16
(1)

Výklad RPŘ provádí Výkonný výbor ČKA.

(2)

Ruší se Přestupní řád ČKA z 1. července 2010.

(3)

Tento RPŘ nabývá účinnosti od 1. července 2019.
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