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B3 Registrační řád Českého svazu jachtingu 
 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Cílem tohoto Registračního řádu je dosažení a udržení účinného systému registrace 

všech členů Českého svazu jachtingu (dále jen ČSJ), a to jak členů se základním 
členstvím, tak členů se speciálním členstvím. 

1.2. Vzhledem k tomu, že téměř všechny druhy členství mají souvislost s územními 
principy, byl stanoven číselník jednotlivých krajů v rámci ČR následujícím způsobem: 

 
kód kraje název kraje 

11 Praha 
12 kraj Středočeský 
13 kraj Jihočeský 
14 kraj Plzeňský 
15 kraj Karlovarský 
16 kraj Ústecký 
17 kraj Liberecký 
18 kraj Královéhradecký 
19 kraj Pardubický 
20 kraj Vysočina 
21 kraj Jihomoravský 
22 kraj Olomoucký 
23 kraj Zlínský  
24 kraj Moravskoslezský 

 

2. KRAJSKÉ SVAZY ČSJ 
2.1. Základní členství dle čl. V. odst. 3, písm a. platných stanov ČSJ – krajské svazy ČSJ. 
2.2. Při právoplatném vzniku členství krajského svazu ČSJ s vlastní právní subjektivitou či 

krajského svazu ČSJ založeného jako pobočný spolek ČSJ v ČSJ obdrží krajský svaz 
ČSJ od sekretariátu ČSJ registrační číslo ve tvaru 71xx, kde xx je nahrazeno kódem 
příslušného kraje dle bodu 1.2 této směrnice. 

2.3. Krajský svaz ČSJ, který je organizační složkou ČSJ obdrží od sekretariátu ČSJ 
registrační číslo ve tvaru 71xx, kde xx je nahrazeno kódem příslušného kraje dle bodu 
1.2 této směrnice. 

2.4. Za každý kraj ČR může být v rámci ČSJ registrován pouze jeden krajský svaz ČSJ. 
Pokud ČSJ zaregistruje nový krajský svaz ČSJ namísto stávajícího krajského svazu 
ČSJ, nový krajský svaz ČSJ obdrží registrační číslo původního krajského svazu ČSJ 
a současně registrace původního krajského svazu ČSJ je registrací nového krajského 
svazu ČSJ zrušena. Krajské svazy ČSJ mohou spolu spolupracovat a slučovat se do 
sdružených krajských svazů ČSJ za účelem pořádání sdruženého krajského přeboru, 
sdružené krajské soutěže nebo další společné činnosti. V takovémto případě bude 
sdruženému krajskému svazu ČSJ přiděleno registrační číslo odpovídající nejnižšímu 
registračnímu číslu krajského svazu ČSJ, který sdružený krajský svaz ČSJ sdružuje. 
Současně krajské svazy ČSJ sdružené ve sdruženém krajském svazu ČSJ nejsou 
přímo do ČSJ jako jednotlivé krajské svazy ČSJ registrovány. 
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3. SPORTOVNÍ ODDÍLY, KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 
3.1. Základní členství dle čl. V. odst. 3, písm b. platných stanov ČSJ – sportovní oddíly, 

kluby a tělovýchovné jednoty. 
3.2. Při právoplatném vzniku členství sportovního oddílu, klubu či tělovýchovné jednoty 

v ČSJ obdrží sportovní oddíl, klub či tělovýchovná jednota od sekretariátu ČSJ 
registrační číslo ve tvaru xxzz, kde xx je nahrazeno kódem příslušného kraje dle bodu 
1.2 této směrnice a zz je nahrazeno pořadovým číslem v rámci příslušného kraje. 

3.3. Registrační číslo sportovního oddílu, klubu či tělovýchovné jednoty v ČSJ je 
nepřenosné a v případě ukončení členství v ČSJ není toto registrační číslo znovu 
přidělováno. 

3.4. Pro určení příslušného kraje je rozhodující adresa sídla sportovního oddílu, klubu či 
tělovýchovné jednoty. O změnu nebo převedení do jiného kraje může daný subjekt 
požádat Výkonný výbor ČSJ (dále jen VV ČSJ). 

3.5. Prostřednictvím sportovních oddílů, klubů či tělovýchovných jednot musí být do ČSJ 
řádně registrovány minimálně 3 fyzické osoby dle bodu 6 tohoto řádu. Pokud sportovní 
oddíly, kluby či tělovýchovné jednoty tuto podmínku nesplní, mohou být tyto sportovní 
oddíly, kluby či tělovýchovné jednoty z ČSJ vyloučeny rozhodnutím Valné hromady 
ČSJ na návrh Výkonného výboru ČSJ. 

 

4. NÁRODNÍ ASOCIACE LODNÍCH TŘÍD A LODNÍCH SKUPIN 
4.1. Základní členství dle čl. V. odst. 3, písm c. platných stanov ČSJ – národní asociace 

lodních tříd a lodních skupin. 
4.2. Při právoplatném vzniku členství národní asociace lodní třídy či lodní skupiny v ČSJ 

obdrží národní asociace lodní třídy či lodní skupiny od sekretariátu ČSJ registrační 
číslo ve tvaru 70zz, kde zz je nahrazeno kódem lodní třídy či lodní skupiny přiřazeným 
VV ČSJ. 

4.3. Za každou v rámci ČSJ registrovanou lodní třídu či lodní skupinu může být v rámci 
ČSJ registrována pouze jedna národní asociace lodní třídy či lodní skupiny. Pokud 
ČSJ zaregistruje novou národní asociaci lodní třídy či lodní skupiny namísto stávající 
národní asociace lodní třídy či lodní skupiny, nová národní asociace lodní třídy či lodní 
skupiny obdrží registrační číslo původní národní asociace lodní třídy či lodní skupiny a 
současně registrace původní asociace lodní třídy či lodní skupiny je registrací nové 
asociace lodní třídy či lodní skupiny zrušena. Asociace lodních tříd či lodních skupin 
mohou spolu spolupracovat a slučovat se do sdružených asociací lodních tříd či 
lodních skupin za účelem další společné činnosti. V takovémto případě bude sdružené 
asociaci lodních tříd či lodních skupin přiděleno registrační číslo odpovídající 
nejnižšímu registračnímu číslu asociace lodní třídy či lodní skupiny, kterou sdružená 
asociace lodních tříd či lodních skupin sdružuje. Současně asociace lodních tříd či 
lodních skupin sdružené ve sdružené asociaci lodních tříd či lodních skupin nejsou 
přímo do ČSJ jako jednotlivé asociace lodních tříd či lodních skupin registrovány. 

4.4. Asociace lodních tříd či lodních skupin musí každý rok zabezpečit celostátní 
pohárovou soutěž lodní třídy či lodní skupiny, kterou spravuje. Pokud asociace lodní 
třídy či lodní skupiny celostátní pohárovou soutěž nezabezpečí či se tato celostátní 
pohárová soutěž neuskuteční (na ani jednom vypsaném závodě nebude hodnoceno 
minimálně 5 lodí), a to minimálně ve dvou po sobě jdoucích letech, může být tato 
asociace lodní třídy či lodní skupiny z ČSJ vyloučena rozhodnutím Valné hromady ČSJ 
na návrh Výkonného výboru ČSJ. 
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5. SUBJEKTY PODNIKAJÍCÍ S VLASTNÍ PRÁVNÍ OSOBNOSTÍ 
5.1. Speciální členství dle čl. V. odst. 4, písm a. platných stanov ČSJ – subjekty podnikající 

s vlastní právní osobností. 
5.2. Při právoplatném vzniku členství subjektu podnikajícího s vlastní právní osobností 

v ČSJ obdrží tento subjekt od sekretariátu ČSJ registrační číslo ve tvaru 6xxz, kde xx 
je nahrazeno kódem příslušného kraje dle bodu 1.2 této směrnice a z je nahrazeno 
pořadovým číslem v rámci příslušného kraje. 

 

6. FYZICKÉ OSOBY REGISTROVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ČLENSKÝCH 
SUBJEKTŮ 

6.1. Speciální členství dle čl. V. odst. 4, písm b. platných stanov ČSJ – fyzické osoby 
registrované prostřednictvím členských subjektů. 

6.2. Členskými subjekty ve smyslu tohoto bodu jsou sportovní oddíly, kluby a tělovýchovné 
jednoty a dále národní asociace lodních tříd a lodních skupin. 

6.3. Fyzická osoba registrovaná prostřednictvím členského subjektu může mít speciální 
členství v ČSJ pouze jedno, tzn., že jedna fyzická osoba nemůže být registrována do 
ČSJ prostřednictvím více subjektů nebo prostřednictvím jednoho subjektu vícekrát. 
Všechny členské subjekty jsou při registraci nových členů povinny zabývat se otázkou, 
zda jde o osobu, která je v ČSJ registrována či nikoli. Fyzická osoba, která již je v ČSJ 
registrována prostřednictvím jiného subjektu, je povinna upozornit na tuto skutečnost 
členský subjekt, v němž o nové registrační číslo žádá. Za osoby nezletilé plní tuto 
povinnost jejich zákonný zástupce. 

6.4. Členství fyzické osoby registrované prostřednictvím členského subjektu v ČSJ vznikne 
přiřazením registračního čísla a zaregistrováním členským subjektem do databáze 
členů ČSJ. Členský subjekt zaregistruje do ČSJ svým prostřednictvím pouze fyzické 
osoby, které s tímto souhlasí a nejsou již registrovány prostřednictvím jiného 
členského subjektu ČSJ. Členský subjekt přiřadí fyzické osobě registrační číslo ve 
tvaru yyyy-zzzz, kde yyyy je nahrazeno registračním číslem členského subjektu a zzzz 
je nahrazeno pořadovým číslem v rámci členského subjektu. Vyčerpá-li členský 
subjekt kapacitu čtyřčíslí označující pořadové číslo člena, postupuje při dalším 
přidělování čísel v dohodě s VV ČSJ. 

6.5. V případě, že fyzická osoba žádá o registraci do ČSJ prostřednictvím členského 
subjektu ČSJ a tato je již členem ČSJ prostřednictvím jiného členského subjektu, musí 
tato fyzická osoba: 

6.5.1. získat písemný souhlas členského subjektu, prostřednictvím kterého byla v rámci 
ČSJ registrována, k registraci do ČSJ prostřednictvím jiného členského subjektu. 
K datu vystavení tohoto písemného souhlasu se současně ukončuje členství 
fyzické osoby v ČSJ registrované prostřednictví členského subjektu, který 
písemný souhlas vystavil. Pokud tento členský subjekt nevystaví souhlas 
s přestupem do 30 dnů od prokazatelného podání žádosti o souhlas s novou 
registrací do ČSJ fyzické osoby, má se za to, že tento členský subjekt s novou 
registrací souhlasí. Pokud členský subjekt vysloví nesouhlas s novou registrací, 
musí tento nesouhlas doložit odůvodněním. Pokud fyzická osoba s odůvodněním 
nesouhlasí, může se tato osoba odvolat k VV ČSJ. VV ČSJ může na základě 
posouzení odvolání žádost o novou registraci schválit, a v tomto případě již není 
písemný souhlas členského subjektu s novou registrací potřebný. Tento písemný 
souhlas členského subjektu se nevyžaduje, jestliže členský subjekt prokazatelně 
zanikl nebo přestal být základním členem ČSJ. Majetkoprávní vztahy 
k členskému subjektu registrací do ČSJ prostřednictvím jiného členského 
subjektu nezanikají, 
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6.5.2. předchozí bod splnit před získáním členství v ČSJ prostřednictvím nového 
členského subjektu, který písemný souhlas předchozího členského subjektu 
zašle na sekretariát ČSJ. Nesplnění některého z těchto ustanovení může mít za 
následek neplatnost členství fyzické osoby registrované prostřednictvím 
členského subjektu v ČSJ. 

6.6. Členské subjekty jsou povinny vést evidenci všech svých členů, které svým 
prostřednictví registrovaly do ČSJ. Tato evidence musí obsahovat: 

6.6.1. přidělené registrační číslo 
6.6.2. informaci, zda členský subjekt poskytuje členovi i závodní licenci  
6.6.3. jméno, 
6.6.4. příjmení 
6.6.5. celé rodné číslo, u cizích státních příslušníků národnost a celé datum narození 
6.6.6. pohlaví (muž/žena) 
6.6.7. adresu trvalého bydliště 
6.6.8. emailový kontakt na člena či na zákonného zástupce člena 
6.6.9. telefonní kontakt na člena či na zákonného zástupce člena 

6.7. Členské subjekty jsou povinny vést výše uvedenou evidenci členů přímo 
v databázovém systému ČSJ. Přístup do databázového systému ČSJ bude zřízen na 
základě žádosti členského subjektu zaslané na sekretariát ČSJ s uvedením 
registračního čísla subjektu, názvu subjektu, jména a registračního čísla správce 
databáze členů členského subjektu. V databázovém systému je možno nastavit délku 
členství fyzických osob nejdéle do 31. 3. následujícího roku. Členský subjekt tak musí 
v období 1. 1. až 31. 3. prodloužit členství jednotlivým členům na další období (opět 
do 31. 3. následujícího roku). V případě, že členský subjekt členství jednotlivým 
členům neprodlouží, členství bude automaticky ukončeno po uplynutí termínu platnosti 
členství uvedeného v databázovém systému ČSJ. 

6.8. Závodní licence budou členským subjektům vydávány na základě zaslání písemné 
objednávky (formulář „Objednávka licencí“). ČSJ vydá závodní licence pouze pro členy 
členských subjektů, kteří mají v databázovém systému ČSJ uvedeno platné členství 
se závodní licencí. V případě neuhrazení poplatků za vystavení závodních a členských 
licencí může ČSJ udělit sankci zákazem startu všech členů členského subjektu na 
závodech pořádaných členy ČSJ (zablokováním všech licencí závodníků daného 
subjektu) a/nebo může VV ČSJ navrhnout Valné hromadě ČSJ vyloučení členského 
subjektu z ČSJ. 

6.9. Hostování 
6.9.1. Hostování je získání druhého či dalšího registračního čísla fyzické osoby 

registrované prostřednictvím členského subjektu, a toto registrační číslo je 
přiřazeno jiným členským subjektem než tím, prostřednictvím kterého je fyzická 
osoba do ČSJ registrována.  

6.9.2. Platnost hostování může být časově omezena, v případě že z žádosti o 
hostování není jasné, do kdy je časově hostování omezeno, má se za to, že 
hostování končí poslední den kalendářního roku, ve kterém hostování vzniklo 
nebo bylo prodlouženo. Hostování je možno i opakovaně prodloužit.  

6.9.3. Hostování povolí ČSJ na základě písemné žádosti o hostování a písemného 
souhlasu členského subjektu, prostřednictvím kterého je fyzická osoba 
registrována do ČSJ, písemného souhlasu členského subjektu, u kterého má 
fyzická osoba hostovat a písemného souhlasu fyzické osoby, která má hostovat, 
vše zaslané na sekretariát ČSJ. Součástí písemného souhlasu musí být případné 
časové omezení hostování a případné omezení (pro konkrétní závod (či závody), 
pro konkrétní lodní třídu (nebo více lodních tříd), apod.). 

6.9.4. V rámci písemné žádosti o hostování  uvede členský subjekt ČSJ, ve kterém 
hostování vznikne, registrační číslo fyzické osoby ve tvaru yyyy-zzzz, kde yyyy 
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je nahrazeno registračním číslem členského subjektu a zzzz je nahrazeno 
pořadovým číslem v rámci členského subjektu. Vyčerpá-li členský subjekt 
kapacitu čtyřčíslí označující pořadové číslo člena, postupuje při dalším 
přidělování čísel v dohodě s VV ČSJ. V případě hostování tak má fyzická osoba 
v rámci ČSJ dvě či více registračních čísel ČSJ. 

6.9.5. V rámci hostování platí stejné podmínky pro úhradu členských poplatků, jako pro 
speciální členství fyzické osoby prostřednictvím ČSJ. 

6.9.6. Hostování začíná dnem povolení hostování ČSJ. Hostování zaniká uplynutím 
doby pro hostování, ukončením členství fyzické osoby v ČSJ členským 
subjektem, prostřednictvím kterého je fyzická osoba v ČSJ registrována nebo 
zasláním návrhu na ukončení hostování hostující fyzickou osobou, členským 
subjektem, prostřednictvím kterého je fyzická osoba v ČSJ registrována nebo 
hostujícím členským subjektem. Hostování taktéž zaniká ukončením členství 
členského subjektu, prostřednictvím kterého je fyzická osoba v ČSJ registrována, 
v ČSJ nebo ukončením členství hostujícího členského subjektu v ČSJ. 

 

7. FYZICKÉ OSOBY REGISTROVANÉ FORMOU JEDNORÁZOVÉHO 
ČLENSTVÍ FYZICKÉ OSOBY 

7.1. Speciální členství dle čl. V. odst. 4, písm c. platných stanov ČSJ – fyzické osoby 
registrované formou jednorázového členství fyzické osoby. 

7.2. Členství fyzické osoby registrované formou jednorázového členství fyzické osoby 
v ČSJ vznikne přijetím přihlášky této fyzické osoby do závodu v jachtingu, pořádaného 
členským subjektem ČSJ a zaplacením příslušného členského příspěvku pořadateli 
závodu. Pořadatel závodu přiřadí fyzické osobě registrační číslo ve tvaru 9999-zzzz, 
kde zzzz je nahrazeno pořadovým číslem jednorázově registrované fyzické osoby 
v rámci pořádaného závodu. 

7.3. Pořadatel závodu je povinen vést evidenci všech takto registrovaných fyzických osob 
registrovaných formou jednorázového členství fyzické osoby. Tato evidence musí 
obsahovat: 

7.3.1. Přidělené registrační číslo 
7.3.2. jméno 
7.3.3. příjmení 
7.3.4. celé rodné číslo u cizích státních příslušníků národnost a celé datum narození 
7.3.5. pohlaví (muž/žena) 

7.4. Pořadatel závodu je povinen zaslat na ČSJ všechny tyto evidované údaje v rámci 
systému pro zpracovávání výsledků závodů současně s výsledky závodu. 

7.5. Pořadatel závodu zašle všechny příslušné členské příspěvky na bankovní účet ČSJ 
za fyzické osoby registrované formou jednorázového členství fyzické osoby, které se 
zúčastnili závodu, a to na základě faktury, kterou ČSJ vystaví pořadatelskému 
členskému subjektu. 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
8.1. Evidence veškerých přidělených registračních čísel (krajských svazů ČSJ, sportovních 

oddílů, klubů a tělovýchovných jednot, národních asociací lodních tříd a lodních skupin 
a subjektů podnikajících s vlastní právní osobností, fyzických osob registrovaných 
prostřednictvím členských subjektů) a dalších údajů o členských subjektech či osobách 
je vedena v rámci databázového systému ČSJ. 

8.2. Registrační číslo musí být přiděleno každému členu ČSJ. 
8.3. Registrační číslo je nepřenosné a v případě ukončení členství v ČSJ není toto 

registrační číslo znovu přidělováno. 
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8.4. Součástí evidence krajských svazů ČSJ, sportovních oddílů, klubů a tělovýchovných 
jednot, národních asociací lodních tříd a lodních skupin a subjektů podnikajících 
s vlastní právní osobností jsou: 

8.4.1. úplný název člena 
8.4.2. právní subjektivita člena, IČO, DIČ 
8.4.3. adresa sídla člena 
8.4.4. kontaktní adresa člena (pokud se liší od adresy sídla člena) 
8.4.5. jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní telefon, kontaktní 

emailová adresa a funkce všech statutárních orgánů člena  
8.5. Návrh změn údajů v evidenci provede člen zasláním žádosti na sekretariát ČSJ. 
8.6. Tento registrační řád je účinný od 1. 8. 2019. 

 

 

Schváleno VV ČSJ dne 13. 6. 2019 Ing. Radim Vašík 

 předseda ČSJ  

 

 
Verze Schválil Dne Popis změny poznámka 

0 VV ČSJ 17. 3. 2016  
  

1 VV ČSJ 13. 6. 2019 

Definice max. 1 KSJ na 1 kraj, požadavek 
na min. 3 členy v SO, klubu, TJ, definice 
max. 1 ALT na 1 třídu, požadavek na ALT 
uspořádat celostátní pohárovou soutěž, 
u registrace fyzických osob zrušen 
požadavek na zkoumání jejich členství 3 
roky zpětně, změna formátu 
registračních čísel fyzických osob, 
způsob evidence fyzických osob a 
evidované údaje, definice fyzické osoby 
s/bez závodní licence, možnost 
hostování bez časového omezení, 
způsob evidence jednorázového členství 
fyzické osoby a e  

 

 


