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Registrační řád ČKBF 
Čl. 1 

Všeobecná ustanovení 

(1) Podle tohoto řádu (dále jen RŘ) jsou registrování všichni členové kuželkářských a bowlingových oddílů v České 
republice a samostatné fyzické osoby (nečlenové kuželkářských a bowlingových oddílů). Registrace se provádí 
nejdříve od dovršených 6 let věku člena. 

(2) Každá osoba může být registrována současně v jednom kuželkářském a v jednom bowlingovém oddílu či klubu 
na území České republiky. 

(3) V jednom oddílu mohou být registrováni současně hráči kuželek i bowlingu. 

(4) Registrace člena je platná na dobu neurčitou, zánik registrace definuje článek 4 tohoto RŘ.  

(5) Činnost volených i nevolených funkcionářů na všech svazových úrovních je podmíněna registrací těchto osob. 
Obdobně je takto podmíněna činnost rozhodčích, trenérů, technických pracovníků. 

Čl. 2 
Náležitosti registrace a registrační průkaz 

(1) Členství v ČKBF je založeno na dobrovolné registraci člena, na členství v ČKBF není právní nárok. Za samotnou 
registraci se považuje elektronická evidence osobních dat člena v potřebném rozsahu v registru členů, vedeném 
sekretariáty ČBA, resp. ČKA, která obsahuje minimálně tyto údaje: 

a) jméno a příjmení; 

b) datum narození; 

c) pohlaví; 

d) adresu trvalého bydliště; 

e) registrační číslo; 

f) datum vzniku členství; 

g) oddílovou příslušnost; 

h) příslušnost ke sportovnímu odvětví – kuželky nebo bowling. 

Za pravdivost všech údajů odpovídá člen. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním. 
Evidence členů je určena výhradně k činnosti ČKBF a jejích pobočných spolků. Soubor registrovaných osob tvoří 
členskou základnu ČKBF. 

(2) Podkladem pro registraci je buď vyplněný formulář Přihláška k registraci, manuálně nebo elektronicky, 
popřípadě webové rozhraní či jiná forma elektronické komunikace, která obsahuje minimálně potřebné údaje 
uvedené v čl. 2, odst.1. Konkrétní formu Přihlášky řeší obě asociace, tedy pobočné spolky Česká kuželkářská 
asociace a Česká bowlingová asociace, svými vnitřními předpisy. 

(3) Formu registračního průkazu, možnosti vystavení a jeho další obsah nad rámec čl. 2, odst. 1; případné poplatky 
za vystavení, úpravy či změny stejně jako termíny a lhůty pro tyto úkony si upravují příslušné asociace, tedy 
pobočné spolky Česká kuželkářská asociace a Česká bowlingová asociace, svými vnitřními předpisy.  

(4) Změny v registraci lze provést v případě změny jména/příjmení nebo přestupu hráče. 

Čl. 3 
Členský příspěvek 

(1) Členský příspěvek se hradí za každý kalendářní rok členství a je splatný do konce roku, za který je hrazen.  

(2) Roční členský příspěvek je určen v maximální výši 600 Kč.  

(3) Způsob výběru členských poplatků si upravují příslušné asociace svými vnitřními předpisy. Příslušná asociace 
také může vnitřním předpisem snížit výši členského příspěvku uvedeného v čl. 3, odst. 2. 

(4) Hráči, kteří byli registrováni v ČKBF před nabytím účinnosti tohoto RŘ mají zaplaceny své členské příspěvky do 
konce platnosti stávající registrace.  
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(5) V případě, že člen je registrován dle čl. 1, odst. 2 u obou pobočných spolků, tedy ČBA i ČKA, hradí členské 
příspěvky dle čl. 3, odst. 3 u obou příslušných asociací. 

Čl. 4 
Zrušení a pozastavení registrace 

(1) Zrušení registrace se provádí: 

a) na základě písemné žádosti registrovaného člena; 

b) v případě zrušení oddílu či klubu všem jeho registrovaným členům, nejdříve však 60 dnů ode dne, kdy se 
ČKBF o této skutečnosti dozvěděl; 

c) při úmrtí registrovaného člena; 

d) na základě vyloučení člena dle čl. 11 bod 1 b) Stanov ČKBF;  

e) po uplynutí 10 let od okamžiku pozastavení registrace dle čl. 4, odst. 2, pokud nebyla v průběhu této doby 
obnovena.  

(2) V případě neuhrazení členského příspěvku dle čl. 3, odst. 1 bude člen k úhradě vyzván. Pokud ani přes výzvu 
příslušného orgánu nebude ve lhůtě nejpozději do 12 měsíců úhrada příspěvku provedena, bude registrace 
člena pozastavena. V případě nové úhrady členského příspěvku se registrace automaticky obnovuje 
(pozastavení se ruší). Členové s pozastavenou registrací nemají právo účastnit se soutěží dle čl. 9, odst. 1 Stanov 
ČKBF, nemají právo účastnit se jednání orgánů ČKBF, volit jejich členy a platně hlasovat dle čl. 9, odst. 2 Stanov 
ČKBF. 

(3) Zrušení registrace dle čl. 4, odst. 1 ani pozastavení/obnovení registrace dle čl. 4, odst. 2 není zpoplatněno. 

Čl. 5 
Registrace bez oddílové příslušnosti 

(1) Členem ČKBF se mohou stát také fyzické osoby bez oddílové příslušnosti. V registraci se tato skutečnost označí 
v kolonce „Oddílová příslušnost/Oddíl“ takto: 

a) u hráčů kuželek – Sekce ČKA; 

b) u hráčů bowlingu – „bez oddílové příslušnosti“. 

Čl. 6 
Změna oddílové příslušnosti 

(1) Za změnu oddílové příslušnosti se považuje: 

a) žádost fyzické osoby o registraci za jiný oddíl než ten, za který je tato osoba ke dni podání žádosti 
registrovaná v ČKBF (mateřský oddíl); 

b) žádost neregistrované fyzické osoby o registraci za jiný oddíl než ten, za který byla registrována před 
zrušením registrace (mateřský oddíl) podle ust. čl. 4, odst. 1, písm. a) nebo b) tohoto RŘ, pokud zároveň 
od termínu zrušení registrace do termínu podání žádosti uplynula doba kratší než 12 měsíců. 

(2) Žádost o změnu oddílové příslušnosti podává fyzická osoba nebo oddíl, za který má být tato osoba registrována. 

(3) Způsob a podmínky změny oddílové příslušnosti stanoví ČKA a ČBA svým vnitřním předpisem. 

Čl. 7 
Provádění registrace 

(1) Provádění registrace podle čl. 1, odst. 1 tohoto RŘ zabezpečuje příslušná asociace prostřednictvím svého 
sekretariátu, případně osoby pověřené vedením této agendy výkonným výborem asociace. Při této činnosti je 
povinna dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy upravující oblast nakládání s osobními údaji (např. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). 

(2) Každá asociace je povinna předat ČKBF databázi členské základny s údaji platnými k 31. prosinci příslušného 
kalendářního roku nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku nebo na vyžádání. Strukturu 
databáze stanoví Prezidium ČKBF. 
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(3) Při podání žádosti o registraci, která zároveň není změnou oddílové příslušnosti ve smyslu ust. čl. 6 tohoto RŘ, 
či o případnou změnu údajů v registraci, ve smyslu čl. 2 tohoto RŘ, se vyplní „Přihláška k registraci“. 

(4) Při podání žádosti o registraci, která je zároveň změnou oddílové příslušnosti ve smyslu čl. 6 tohoto RŘ, musí 
být předložen souhlas se změnou oddílové příslušnosti ze strany oddílu, jehož je osoba členem (ust. čl. 6, odst. 1, 
písm. a) tohoto RŘ) nebo byla členem (ust. čl. 6, odst. 1, písm. b) tohoto RŘ). 

(5) V případě, že oddíl nepotvrdí souhlas se změnou oddílové příslušnosti ve smyslu ust. čl. 7, odst. 4 tohoto RŘ, 
postupuje se dle vnitřních předpisů příslušné asociace upravujících tuto oblast. 

(6) Při podání žádosti o registraci osobou, která je v době podání žádosti registrována podle čl. 5, odst. 1 (registrace 
bez oddílové příslušnosti), se souhlas nevyžaduje. 

(7) V případě zaslání žádosti poštou se za termín podání žádosti o registraci či změnu registrace považuje datum 
odeslání žádosti (přihlášky) dle poštovního razítka. 

(8) Změna registrace bude provedena nejpozději do 4 týdnů od obdržení všech potřebných náležitostí. 

(9) Při zaslání neúplných podkladů se registrace neprovede, podklady se vrátí žadateli k doplnění či opravě. Vzniklé 
vícenáklady je povinen žadatel o registraci uhradit, pokud je k tomu vyzván. 

(10) Každý člen je povinen neprodleně informovat o změnách svých osobních a kontaktních údajů sekretariát nebo 
osoby pověřené vedením agendy evidence členské základny dle čl. 7, odst. 1. 

Čl. 8 
Uvolnění hráče do zahraničí 

(1) Uvolnění hráče do zahraničí a věci s tím související upraví vnitřním předpisem příslušná asociace. 

(2) Změna oddílové příslušnosti v zahraničí se provádí dle příslušných předpisů zahraničního svazu. 

Čl. 9 
Ustanovení závěrečná 

(1) Ruší se Registrační a přestupní řád ČKBF ze dne 1. května 2019. 

(2) Výklad Registračního řádu ČKBF provádí Prezídium ČKBF. 

(3) Tento Registrační řád ČKBF nabývá účinnosti dnem 1. července 2019. 
 
 


