
 
 

 

REGISTRAČNÍ ŘÁD 
 

 

 
Kapitola 1 – Základní ustanovení 
§ 1.1 – Úvod 

Registrační řád stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost k České baseballové asociaci (ČBA). 

 
§ 1.2 – Povinnost registrace 

Hráči, trenéři, rozhodčí a funkcionáři, kteří se zúčastňují všech soutěží řízených ČBA a oblastními pracovišti, musí být řádně 

registrováni dle tohoto registračního řádu.  

 
§ 1.3 – Zájemci o členství   

Zájemci o členství v ČBA se mohou registrovat prostřednictvím svého oddílu či individuálně.  

 
§ 1.4 – Účelem registrace 

Účelem registrace je evidence členů a zabezpečení regulérnosti soutěží.  
 

Kapitola 2 – Informační systém 
§ 2.1 – Informační systém 

Informační systém je centrální registr členů ČBA uvedený na internetových stránkách ČBA.  

 
§ 2.2 – Rozsah registračního systému  

Informační systém spravuje zejména:  

- informace o oddílech ČBA  

- registraci členů jednotlivých oddílů  

- přestupy a hostování 

 
§ 2.3 – Správa členské základny 

Veškerá činnost související se správou členské základny se odehrává výhradně prostřednictvím Informačního systému.  

 
§ 2.4 – Informace v informačním systému  

Veškeré informace uváděné v Informačním systému jsou zároveň potvrzením všech aktů souvisejících se správou členské 

základny. 
 

Kapitola 3 – Ochrana osobních údajů 
§ 3.1 – Osobní údaje  

Osobních údaje jsou chráněny dle platných zákonů České republiky, zejména dle zákona č. 439/2004 Sb. a dle zákona č. 

53/2004 Sb. 

 
§ 3.2 – Souhlas s užitím osobních údajů 

Souhlas s užitím osobních údajů pro potřeby registrace u ČBA je plně v kompetenci registrujícího subjektu. Ten je povinen 

na vyžádání ČBA předložit souhlas registrovaného člena s registrací za daný subjekt (oddíl) a s užitím rodného čísla za 

účelem evidence členské základny. 



Kapitola 4 – Registrační činnost 
 
§ 4.1 – Registrační činnosti  aktualizováno 

Mezi registrační činnost patří:  

- první registrace (na základě jména, příjmení, rodného čísla, adresy bydliště, telefonu, emailu a fotografie žadatele) 

- obnovení registrace (s případnou aktualizací údajů a fotografie) 

 
§ 4.2 – První registrace 

První registrace je akt, kdy je zájemce o členství prvně zaveden do Informačního systému. Datum a čas první registrace je 

zároveň rozhodným časovým údajem, kdy se registrující člen stává členem ČBA a může požívat všech práv vyplývajících z 

členství v ČBA. 

První registrace cizince – občana země CEB – je možná pouze v případě, že příslušná národní federace potvrdí, že dotyčný 

žadatel u ní nebyl dosud registrován. V opačném případě nejde o první registraci, ale o mezinárodní přestup (viz Přestupní 

řád). 

K žádosti o první registraci cizince – občana ne-členské země CEB – musí být oddílem, do kterého se žadatel registruje, 

přiloženo čestné prohlášení, že žadatel není a v předchozím roce nebyl registrován v žádném oddílu působícím v rámci 

CEB. V opačném případě se opět jedná o mezinárodní přestup. 

 
§ 4.3 – Obnovení registrace  

Obnovení registrace je akt, kterým člen ČBA obnovuje své členství na další kalendářní rok.  

 
§ 4.4 - Omezení 

Pokud je žadatel o provedení první registrace bývalým registrovaným členem ČBA, který byl v daném nebo v minulém 

registračním období (nebo v jeho části) oddílově registrovaným členem, může být první registrace provedena pouze buď do 

jeho posledního oddílu nebo jako individuální. 

 
§ 4.5 – Výchovné 

Pokud je první registrace bývalého oddílově registrovaného člena ČBA provedena do jiného oddílu, může jeho poslední oddíl 

uplatnit nárok na výchovné (viz Přestupní řád) jako při přestupu uskutečněném k datu provedení této první registrace. 
 

Kapitola 5 – Registrační poplatek 
 
§ 5.1 – Registrační poplatek  

Registrační poplatek je splatný na základě vystavené a zaslané faktury.  
 
§ 5.2 – Výše poplatku  

Výše poplatku pro první i obnovenou registraci je stanovena na časové období Parlamentem ČBA a bude zveřejněna ve 

Zpravodaji ČBA. 

 

 

Kapitola 6 – Registrační období 
 
§ 6.1 – První registrace 

První registrace nových členů není časově omezena a probíhá celoročně.  
 
§ 6.2 – Obnovení registrace 

Obnovení registrací na příslušný kalendářní rok je vhodné provést do 31. března příslušného roku.  

 

Kapitola 7 - Odvolání proti rozhodnutí Sekretariátu 
 
§ 7.1 - Odvolací orgán 

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Sekretariátu souvisejícímu s registračními úkony je VV ČBA. 
 
§ 7.2 - Manipulační poplatek za odvolání 

Výše manipulačního poplatku za odvolání proti rozhodnutí Sekretariátu je 300,-Kč. Manipulační poplatek musí být před 

projednáváním odvolání uhrazen ve prospěch ČBA. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že VV ČBA změní 

rozhodnutí Sekretariátu. 

 
 
 



§ 7.3 - Náležitosti odvolání 

Odvolání proti rozhodnutí Sekretariátu může k VV ČBA podat člen ČBA nebo oddíl, jehož se rozhodnutí týká, a to do 10 dnů 

od příslušného rozhodnutí. Rozhodnutí VV ČBA je konečné. 

 
Kapitola 8 - Závěrečná ustanovení 
§ 8.1 – Porušení řádu  

Porušením jednotlivých bodů tohoto řádu se registrující subjekt vystavuje disciplinárnímu řízení. 
 
§ 8.2 - Účinnost Registračního řádu 

Tento Registrační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2015 a ruší se jím všechny předchozí registrační řády i se svými dodatky. 


