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1 PŮSOBNOST SMĚRNICE 

1.1 Tato směrnice je platná pro řízení registru hráčů databáze webu ČNS. Upravuje oblast provádění 

registrace přestupů, hostování a postaršení hráčů ve znění základních dokumentů ČNS. 

2 CENTRÁLNÍ REGISTR  

2.1 Ve složce „Registry ČNS“  internetového portálu ČNS jsou : 

a) evidenční karty oddílů 

b) evidenční karty hráčů, s podsložkami „Přehled fluktuantů“ a „Přehled hostujících hráčů“ 

c) Soupisky (přístup pro přihlášený oddíl) 

d) evidenční karty trenérů, s podsložkou „trenéři na více soupiskách“ 

e) DS – přihlášky  

f) JS – přihlášky  

g) Akce mládeže – správce Komise mládeže, upraveno jinou Směrnicí 

2.2 Centrální registry spravuje :  

a) STK ČNS nebo jím pověřená osoba (kontrola a registrace oddílů, změny oddílové 

příslušnosti, záznamy hostování a postaršení, povolování/uzamykání hráčů ligových 

družstev pro soupisky, další operace dle pokynu STK) 

b) oprávněná osoba za KNS (povolování/uzamykání hráčů nižších soutěží pro soupisky) 

c) registrované oddíly (zápis nových hráčů do registru, soupisky oddílu, přihlášky do 

dlouhodobých ligových soutěží, přihlášky do jednorázových soutěží ČNS - MČR) 

2.3 Evidenční karty trenérů jsou ve správě Komise tuzemského rozvoje ČNS, případně jím pověřené 

osoby, s přímou vazbou na tvorbu soupisek ligových oddílů. 

3 SPRÁVA REGISTRU  

3.1 Ohlášení přestupu hráče – doručení na adresu sekretariátu ČNS v termínech dle Soutěžního řádu, 

zásadně při použití platného dokumentu, přílohy č.5 Rozpisu dlouhodobých soutěží. Vyplnění ve 

všech částech předepsaných složek dokumentu, včetně příslušných potvrzení v souladu 

s evidovanou registrační kartou mateřského i nového oddílu. Správce registru provede kontrolu 

formální správnosti a po uzavření přestupního termínu předá soupis přestupů STK k rozhodnutí. 

Na základě Rozhodnutí STK (zveřejnění na webu ČNS) provede správce registru změnu oddílové 

příslušnosti.  

3.2 Ohlášení hostování hráče – doručení na adresu sekretariátu ČNS, zásadně při použití platného 

dokumentu, přílohy č.6 Rozpisu dlouhodobých soutěží. Vyplnění ve všech částech předepsaných 

složek dokumentu, včetně příslušných potvrzení v souladu s evidovanou registrační kartou 

mateřského i nového oddílu. Správce registru provede kontrolu formální správnosti a následně 

provede STK nebo jím pověřená osoba zápis hostování pro příslušný oddíl a kategorii, potvrzení 

hostování odešle na doručitele ohlášení hostování. 

3.3 Ohlášení ukončení hostování hráče k 30.6. – doručení na adresu sekretariátu ČNS, zásadně při 

použití platného dokumentu, přílohy č.6 Rozpisu dlouhodobých soutěží. Vyplnění ve všech 

částech předepsaných složek dokumentu, včetně příslušných potvrzení v souladu s evidovanou 

registrační kartou mateřského oddílu. Povinnost prokazatelného oznámení ukončení hostování 

k 30.6. mateřským oddílem novému oddílu je dána příslušným ustanovením Soutěžního řádu 

ČNS. 
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3.4 Ohlášení postaršení hráče - doručení na adresu sekretariátu ČNS, zásadně při použití platného 

dokumentu, přílohy č.8 Rozpisu dlouhodobých soutěží. Vyplnění ve všech částech předepsaných 

složek dokumentu, včetně příslušných potvrzení v souladu s evidovanou registrační kartou oddílu, 

ve kterém hráč v příslušné kategorii nastoupí do soutěžních utkání. Správce registru provede 

kontrolu formální správnosti a následně provede STK nebo jím pověřená osoba zápis postaršení, 

potvrzení postaršení odešle na doručitele ohlášení postaršení. 

3.5 Označení/uzamknutí hráče pro zápis na soupisku – na základě úhrady licenčních hráčských 

poplatků (evidovaná platba na příslušném bankovním účtu) ve výši stanovené platnou Směrnicí 

hospodaření ČNS nebo Rozpisem dlouhodobých soutěží či jiného dokumentu u nižších soutěžích, 

provede u ligových soutěží STK ČNS nebo jím pověřená osoba a u nižších soutěží příslušná 

pověřená osoba KNS označení/uzamknutí hráče na základě písemného oznámení oddílu 

(reg.číslo, jméno hráče, uhrazená částka). U zaregistrovaného hostování v příslušném oddílu a 

kategorii (mimo ligové soutěže) je nutné písemné oznámení správci registru od pověřené osoby 

KNS/ONS, že hráč má uhrazen licenční hráčský poplatek v souladu s dokumenty příslušné 

soutěže.  

4 POPLATKY 

4.1 Na základě platné Hospodářské směrnice ČNS : 

a) za registrování ohlášení přestupu hráče (evidovaná platba na účtu ČNS) do příslušného 

přestupního termínu 

b) za registrování ohlášení hostování hráče – do doby evidované platby na účtu ČNS není 

možné provést záznam hostování do registru 

c) v případě, že ohlášené a registrované hostování je mimo oddíly ligových soutěží (mateřský 

nebo nový oddíl je v registru pro daný rok evidován pod označením Cxxx) a v rámci 

jednoho územního KNS/ONS, provede správce registru na konci soutěžního období soupis 

takových registrovaných hostování a v souladu se Směrnicí hospodaření, případně dle 

rozhodnutí VV ČNS, navrhne vyrovnání poplatků s nižšími složkami ČNS do 30.11.  

4.2 Za ohlášení postaršení hráče nejsou stanoveny poplatky. 

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Tento dokument je platný dnem 17.5.2016. 

V Praze dne 23.5.2016 

 Kamil Kleník v.r. 

 Prezident ČNS 


