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Registrační řád ČKBF 

Čl. 1 

Všeobecná ustanovení 

1.1 Podle tohoto řádu (dále jen RŘ) jsou registrování všichni členové kuželkářských a bowlin-

gových oddílů v České republice a samostatné fyzické osoby (nečlenové kuželkářských a 

bowlingových oddílů). 

1.2 Registrační průkaz platí pět let ode dne jeho vyhotovení. 

1.3 Každá osoba může být registrována současně v jednom kuželkářském a v jednom bowlingovém 

oddílu či klubu na území České republiky. 

1.4 V jednom oddílu mohou být registrováni současně hráči kuželek i bowlingu. 

1.5 Žádost o vystavení registračního průkazu dle tohoto RŘ lze podat kdykoli s výjimkou případu, 

kdy se jedná o změnu oddílové příslušnosti ve smyslu ust. čl. 6 tohoto RŘ. 

1.6 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 registračního průkazu 

Registrační průkaz obsahuje: 

a) ostrou fotografii ne starší dvou let v době vystavení, rozměrů 3,5×4,5 cm, ve tříčtvrtečním 

profilu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výškou obličejové části hlavy od 

očí k bradě minimálně 13 mm); 

b) jméno a příjmení; 

c) datum narození; 

d) registrační číslo; 

e) oddílovou příslušnost; 

f) příslušnost ke sportovnímu odvětví – kuželky nebo bowling; 

g) vyznačení termínu ukončení platnosti registračního průkazu. 

Čl. 3 

Členský příspěvek 

3.1 Členský příspěvek je jednorázový v maximální výši: 

3.1.1 pro členy České kuželkářské asociace: 

a) 200 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, již dovršily či 

dovrší 18 a více let věku. 

b) 100 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, nedovrší 18 let 

věku. 
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c) 100 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, dovršily či dovrší 

60 a více let věku nebo jsou poživateli plného či částečného invalidního důchodu. 

d) 400 Kč při změně oddílové příslušnosti u smluvních hráčů. 

3.1.2 pro členy České bowlingové asociace 

a) 1000 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, již dovršily či 

dovrší 18 a více let věku, a při změně oddílové příslušnosti u nesmluvních hráčů; 

b) 600 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, nedovrší 18 let 

věku; 

c) 2000 Kč při změně oddílové příslušnosti u smluvních hráčů. 

3.2 Příslušná asociace může vnitřním předpisem snížit výši členského příspěvku uvedeného 

v čl. 3.1.1 a 3.1.2. 

3.3 Příplatek, při žádosti o vyhotovení registračního průkazu ve lhůtě kratší než pět dnů ode dne 

obdržení žádosti o registraci, se účtuje ve výši 50 Kč. 

3.4 Členský příspěvek i příplatek jsou splatné v okamžiku podání žádosti o registraci. 

3.5 Při žádosti o provedení změny jména registrovaného nebo v případě změny názvu mateřského 

oddílu se hradí manipulační poplatek ve výši 50 Kč. Doba platnosti průkazu se nemění. 

3.6 V případě podání první žádosti o změnu oddílové příslušnosti u hráče s platným registračním 

průkazem, registrovaného podle čl. 5, se hradí manipulační poplatek ve výši 50 Kč. Doba 

platnosti průkazu se nemění. 

Čl. 4 

Zrušení registrace 

4.1 Zrušení registrace se provádí: 

a) na základě žádosti registrovaného člena; 

b) po ukončení doby platnosti registračního průkazu; 

c) v případě zrušení oddílu či klubu všem jeho registrovaným členům, nejdříve však 60 dnů 

ode dne, kdy se ČKBF o této skutečnosti dozvěděl; 

d) na základě žádosti oddílu při úmrtí registrovaného člena. 

4.2 Zrušení registrace dle čl. 4.1 není zpoplatněno. 

4.3 V případě zrušení registrace podléhá nová žádost o registraci zpoplatnění dle čl. 3 tohoto RŘ. 

Čl. 5 

Registrace bez oddílové příslušnosti 

5.1 Členem ČKBF se mohou stát také fyzické osoby bez oddílové příslušnosti. V registračním 

průkazu se tato skutečnost označí v kolonce „Oddílová příslušnost“ takto: 

 u hráčů kuželek – ČKA Praha; 

 u hráčů bowlingu – ČBA Praha. 

5.2 Fyzické osoby registrované bez oddílové příslušnosti se nemohou zúčastnit mistrovských 

soutěží v rámci ČKBF, pokud jim vnitřní předpis asociace nebo rozpis soutěže start výslovně 

neumožní. 

Čl. 6 

Změna oddílové příslušnosti 

6.1 Za změnu oddílové příslušnosti se považuje: 
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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. 4.1 písm. a) nebo b) 

tohoto RŘ, pokud zároveň od termínu zrušení registrace do termínu podání žádosti uplynula 

doba kratší než 12 měsíců. 

6.2 Žádost o změnu oddílové příslušnosti podává fyzická osoba nebo oddíl, za který má být tato 

osoba registrována. 

6.3 Fyzická osoba může požádat o změnu oddílové příslušnosti nejdříve po skončení příslušné části 

soutěžního ročníku (podzimní či jarní), ve které provedla předcházející změnu oddílové 

příslušnosti. To se nevztahuje na vojáky základní služby. 

Čl. 7 

Provádění registrace 

7.1 Provádění registrace podle čl. 1.1 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. 1) 

7.2 Každá asociace je povinna předat ČKBF databázi členské základny s údaji platnými k 31.12. 

příslušného kalendářního roku nejpozději do 15.ledna následujícího kalendářního roku. 

Strukturu databáze stanoví Prezidium ČKBF s ohledem na požadavky ČSTV. 

7.3 Při podání žádosti o registraci, která zároveň není změnou oddílové příslušnosti ve smyslu ust. 

čl. 6 tohoto RŘ, či o případnou změnu údajů v registračním průkazu, ve smyslu čl. 3 tohoto RŘ, 

se vyplní tiskopis „Přihláška k registraci“. 

7.4 Při podání žádosti o registraci, která je zároveň změnou oddílové příslušnosti ve smyslu čl. 6 

tohoto RŘ, musí být na „Přihlášce k registraci“ potvrzen souhlas se změnou oddílové 

příslušnosti, ze strany oddílu, jehož je osoba členem /ust. čl. 6 písm. a) tohoto RŘ/ nebo byla 

členem /ust. čl. 6 písm. b) tohoto RŘ/. 

7.5 V případě, že oddíl, nepotvrdí souhlas se změnou oddílové příslušnosti ve smyslu ust. čl. 7.4 

tohoto RŘ, postupuje se dle vnitřních předpisů příslušné asociace upravujících tuto oblast. 

7.6 Při podání žádosti o registraci osobou, která je v době podání žádosti registrována podle čl. 5.1 

(registrace bez oddílové příslušnosti), se souhlas nevyžaduje. 

7.7 V případě zaslání žádosti poštou se za termín podání žádosti o registraci či změnu registrace 

považuje datum odeslání žádosti (přihlášky) dle poštovního razítka. 

7.8 Zhotovení registračního průkazu bude provedeno nejpozději do 4 týdnů od obdržení všech 

potřebných náležitostí. 

7.9 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. 

1) Např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Čl. 8 

Uvolnění hráče do zahraničí 

8.1 Uvolnění hráče do zahraničí a věci s tím související upraví vnitřním předpisem příslušná 

asociace. 
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8.2 Změna oddílové příslušnosti v zahraničí se provádí dle příslušných předpisů zahraničního 

svazu. 

8.3 Pokud hráč změní v zahraničí svoji oddílovou příslušnost či dojde ke zrušení jeho smlouvy o 

startu v zahraničí, byla-li tato sepsána podle příslušného vnitřního předpisu asociace, je jeho 

povinností uvědomit do čtyř týdnů o této skutečnosti sekretariát příslušné asociace. V případě 

porušení této povinnosti s ním může být zahájeno disciplinární řízení. 

 Čl. 9 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

9.1 Ruší se Registrační a přestupní řád ČMKS ze dne 1.7.2000. 

9.2 Pokud při podání žádosti o registraci ve smyslu ust. čl. 7.2 není vydán souhlas, postupuje se dle 

příslušných ustanovení Registračního a přestupního řádu ČMKS ze dne 1.7.2000 až do doby 

nabytí účinnosti vnitřního předpisu asociace, který tuto oblast upraví. 

9.3 Výklad Registračního řádu ČKBF provádí Prezidium ČKBF. 

9.4 Tento Registrační řád ČKBF nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002. 


