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REGISTRAČNÍ ŘÁD
Českého svazu plaveckých sportů
Článek 1

REGISTRACE ČLENŮ ČSPS
1.1

Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v
ČSPS.

1.2

Každý rozhodčí, trenér a cvičitel působící v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. Funkcionář
působící v plaveckých sportech, kromě statutárního zástupce oddílu (klubu), který musí být registrován
vždy, musí být registrován u ČSPS pouze tehdy, vyplývá-li to z jiných předpisů ČSPS.

1.3

Registrovaný člen do 9 let včetně je evidovaný pouze v databázi ČSPS a registrační průkaz se mu
nevystavuje. Registrovaný člen ČSPS starší 9 let obdrží registrační průkaz s vyznačením
preferovaného sportovního odvětví. Trenér a rozhodčí též s vyznačením dosažené kvalifikace.

1.4

Sportovec registrovaný v ČSPS může být registrován i v zahraničí v souvislosti s hostováním, písemně
povoleným ČSPS. V soutěžích na území České republiky však smí tento sportovec startovat pouze za
oddíl/klub (dále jen oddíl), registrovaný v ČSPS.

1.5

Registrovat v ČSPS se může i cizí státní příslušník, a to na základě předložení souhlasu plavecké federace
své mateřské země, nebo místopřísežného prohlášení, že není ve státě, jehož má občanství, registrován
v plaveckých sportech. U závodníků mladších 15 let musí být místopřísežné prohlášení podepsáno rodiči,
resp. zákonnými zástupci žadatele o registraci.

Článek 2

PLATNOST REGISTRACE
2.1

Registrovaný člen ČSPS má právo zúčastňovat se soutěží v kterémkoliv z plaveckých sportů a dalších
aktivit, které pro své členy pořádá, a to v souladu s dalšími předpisy (např. soutěžní řád, rozpisy soutěží apod.).

2.2

Registrace členů pozbývá platnosti:
- nezaplacením registračního poplatku v době do 28. 2. příslušného kalendářního roku
- zasláním písemného sdělení o zrušení registrace (spolu se sdělením je nutno zaslat registrační
průkaz).
- rozhodnutím Výboru příslušné sekce ČSPS (v případě odvolání Výkonného výboru ČSPS)
- úmrtím člena
- zánikem oddílu

2.3

U aktivních závodníků a funkcionářů musí být vyřazení z registrace provedeno s vědomím vyřazeného.
Pokud byla tato zásada porušena, nevztahuje se na vyřazeného ustanovení článku 2.4.

2.4

Zrušení registrace nesmí být u sportovce využito k přestupu. Registrace za nový oddíl je možná nejdříve
po 12 měsících od data poslední změny oddílové příslušnosti (nová registrace, přestup). U dětí 9-ti letých
a mladších je možno novou registraci provést ihned po zrušení registrace původním oddílem.

2.5

V případě vyloučení člena ČSPS z oddílu, je povinen oddíl ohlásit tuto skutečnost na adresu Sekretariátu
ČSPS do 10 dnů, včetně informace o důvodu vyloučení.

2.6

Členu ČSPS, vyloučenému z oddílu, v souladu s ustanovením v bodu 2.5, bude zrušena registrace na
základě rozhodnutí Výboru příslušné sekce ČSPS (v případě odvolání Výkonného výboru ČSPS),
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který na svém nejbližším jednání posoudí, zda důvod vyloučení z oddílu je postačující k pozbytí platnosti
registrace.
2.7

Pokud člen ČSPS, nebo dotčený oddíl nesouhlasí s rozhodnutím Výboru příslušné sekce, může se
odvolat k Výkonnému výboru ČSPS, jehož rozhodnutí je konečné.

2.8

Pokud členu ČSPS, nebyla na základě rozhodnutí Výboru příslušné sekce, resp. při odvolání na základě
rozhodnutí Výkonného výboru ČSPS, zrušena platnost registrace, může být okamžitě po nabytí platnosti
rozhodnutí VS (příp. VV), tato registrace převedena na jakýkoliv, v ČSPS registrovaný oddíl a to pouze
na základě písemného souhlasu člena a nového oddílu s registrací, aniž by se jednalo o přestup.

Článek 3

PROVEDENÍ REGISTRACE
3.1

Aktivní sportovci mohou být registrováni pouze za oddíl, jehož jsou členy a nemohou být registrováni
bez oddílové příslušnosti přímo u ČSPS. Ostatní jednotlivci (trenéři, rozhodčí, cvičitelé) mohou být
registrování samostatně přímo u ČSPS. Aktivní sportovci i ostatní jednotlivci mohou být registrováni pouze
za jeden oddíl, který je členem ČSPS. Žádný člen nemůže být registrován za více oddílů, s výjimkou
hostování.

3.2

Přihlášku k registraci svých členů zašle oddíl hromadně. Jednotlivec (trenér, cvičitel, rozhodčí) bez
oddílové příslušnosti zasílá přihlášku k registraci samostatně. Přihlášku svých členů podává oddíl
prostřednictvím on-line systému na www stránkách ČSPS. Jednotlivec, který se chce registrovat přímo
u ČSPS zašle přihlášku poštou, nebo emailem na adresu sekretariátu ČSPS. Zasláním přihlášky
(elektronicky, poštou) vyjadřuje oddíl i každý jednotlivec souhlas se zpracováním a uchováváním
osobních údajů dle ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Oddíl je povinen
uschovat souhlas všech svých registrovaných členů se zpracováním a uchováváním osobních údajů
dle ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3.3

Přihláška sportovce k registraci musí obsahovat:
3.3.1
příjmení a jméno
3.3.2
rodné číslo (je zároveň registračním číslem)
3.3.3
označení preferovaného sportovního odvětví (plavání, dálkové plavání, zimní plavání,
synchronizované plavání, skoky do vody, masters)
3.3.4
název a zkratku oddílu
3.3.5
prohlášení oddílu o tom, že všichni přihlašovaní byli seznámeni s tím, že jejich osobní údaje
eviduje ČSPS výhradně pro potřeby své, České unie sportu a Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3.3.6
u cizích státních příslušníků souhlas plavecké federace mateřské země, nebo místopřísežné
prohlášení, dle odstavce 1.5 tohoto registračního řádu
3.3.7
jméno odpovědného pracovníka

3.4

Přihláška k registraci trenérů, cvičitelů a rozhodčích musí obsahovat kromě údajů uvedených v odstavci 3.3
ještě:
3.4.1
adresu bydliště
3.4.2
druh a stupeň dosažené kvalifikace
3.4.3
rok získání, nebo obnovení kvalifikace

3.5

Přihláška k registraci je založena na Sekretariátu ČSPS.

3.6

Trenéři, cvičitelé a rozhodčí bez oddílové příslušnosti přiloží k žádosti o registraci v ČSPS fotografii
3,5 x 4,5 cm.

3.7

Cvičitelé, trenéři a funkcionáři plaveckých škol jsou registrováni ve sportu plavání.
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Článek 4

REGISTRAČNÍ POPLATKY
4.1

Výši registračního poplatku stanoví Konference ČSPS. Jeho zaplacení potvrzuje vylepená registrační
známka na příslušný kalendářní rok. Poplatek za musí být uhrazen a známka vylepena do 28.2. příslušného
kalendářního roku.

4.2

Za vystavení nového registračního průkazu např. po jeho ztrátě, je nutno zaplatit správní poplatek ve výši
registračního poplatku.

Článek 5

REGISTRAČNÍ PRŮKAZ
5.1

Registrovaný člen ČSPS starší 9 let obdrží registrační průkaz, který obsahuje:
5.1.1 u všech registrovaných
- název sportovního odvětví
- příjmení
- jméno
- rodné číslo
- název klubu
- datum vystavení registračního průkazu
5.1.2 u trenérů, cvičitelů a rozhodčích navíc
- druh a stupeň kvalifikace
- rok získání nebo obnovení kvalifikace

5.2

Registrační průkaz je platný spolu s:
- nalepenou fotografií označenou razítkem oddílu (u členů bez oddílové příslušnosti razítkem svazu)
- vylepenou registrační známkou na příslušný kalendářní rok

Článek 6

POTVRZENÍ REGISTRACE NA NÁSLEDUJÍCÍ ROK
6.1

S platností od 1. 1. následujícího roku oddíly aktualizují seznam registrovaných členů svého oddílu.

6.2.

V termínu co nejkratším, nejpozději však do 31.1., zašlou oddíly elektronicky na adresu svazu
opravený seznam registrovaných členů a přihlášku nových členů.

6.3

Pokud souhlas federace mateřské země dle článku 3.3 u cizích státních příslušníků neobsahuje určení
doby platnosti souhlasu s registrací v České republice, musí být pro každý další rok registrace předložen
nový souhlas plavecké federace jeho mateřské země, nebo místopřísežné prohlášení, v souladu s
odstavcem 1.5 tohoto registračního řádu.

6.4

Nové registrace u cizích státních příslušníků nesmí být využito ke změně oddílové příslušnosti, tzn.,
že registraci lze prodloužit pouze u oddílu, kde byl závodník registrován dosud. Změny oddílové
příslušnosti jsou řešeny přestupním řádem ČSPS a jeho ustanovení se vztahují i na cizí státní příslušníky.

6.5

Oddíly/kluby obdrží ze Sekretariátu ČSPS účetní doklad k zaplacení registračních poplatků a následně
po jejich zaplacení registrační známky pro příslušný počet registrovaných členů.

6.6

Od 1. 3. běžného roku je registrační průkaz bez registrační známky na příslušný rok, vylepené přes
dvojčíslí tohoto roku, neplatný.
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Článek 7

REGISTRACE ODDÍLŮ
7.1

Oddíl plaveckých sportů, který chce v následujícím roce vyvíjet činnost v některém druhu plaveckých
sportů a má členy registrované v ČSPS, je povinen přihlásit se k činnosti pro následující rok
(zaregistrovat se) a to prostřednictvím potvrzovacího formuláře v on-line systému ČSPS nejpozději do
31.12. běžného roku.

7.2

Nově vzniklý oddíl se může registrovat kdykoliv v průběhu roku. K žádosti přiloží doklad o zapsání
oddílu, případně TJ, při které vznikl, do spolkového rejstříku, vedeného příslušným rejstříkovým soudem.
Přihláška musí dále obsahovat adresu sídla SK (TJ), IČO, jméno statutárního zástupce a číslo bankovního
účtu. Dále vyznačení sportovních odvětví (plavání, dálkové plavání, zimní plavání, synchronizované
plavání, skoky do vody, masters) v nichž bude vykonávat činnost, včetně jmen a kontaktních údajů
organizačních pracovníků.

7.3

V ČSPS může být registrován pouze jeden oddíl daného sportovního odvětví, z jednoho právního subjektu
(TJ, SK apod.).

7.4

Zaregistrovanému oddílu je přidělena závazná zkratka. Pod touto zkratkou je oddíl uváděn v
adresářích, výsledcích a dalších tiskovinách ČSPS v celém kalendářním roce bez ohledu na případnou
změnu názvu oddílu. Zkratku přiděluje příslušná sekce ČSPS.

7.5

ČSPS vydá na základě přihlášky oddílu potvrzení o jeho registraci v ČSPS.

7.6

Oddíl je povinen neprodleně ohlásit každou změnu (názvu, odpovědného pracovníka, adresy atd.) ihned
na adresu sekretariátu ČSPS.

7.7

Oddíl (klub), který nemá charakter spolku dle Občanského zákoníku, upraví ekonomické vztahy k ČSPS
zvláštní dohodou.

Článek 8

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1

Tato směrnice byla schválena konferencí ČSPS dne 14. 5. 2017 a tímto dnem nabývá účinnosti.

8.2

Dosavadní směrnice 4/2011 tímto dnem pozbývá platnosti.

Mgr. Petr Ryška v.r.
předseda ČSPS

Mgr. Jan Novotný v.r.
generální sekretář ČSPS
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