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ČLENSKÝ ŘÁD 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 

1. V rámci ČMSHb lze provést dvojí registraci členství, a to jako člen nebo vázaný člen. 

2. Členem ČMSHb se může stát jakákoliv osoba (v případě osoby mladší 18 let se 
souhlasem zákonných zástupců), která splňuje níže popsané podmínky. 

3. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze osobě, která je registrována jako vázaný 
člen ČMSHb podle tohoto řádu. 

4. Členstvím se rozumí záznam osoby v IS ČMSHb, která není přímo vázaná na žádný 
oddíl v rámci ČMSHb. Členy mohou být funkcionáři, trenéři, rozhodčí a delegáti, dále pak 
např. děti v kroužcích, hráči amatérských lig apod.   

5. Vázaným členstvím se rozumí záznam osoby v IS ČMSHb, který stanoví jeho hráčskou 
příslušnost (vázané členství) k určitému klubu, oddílu či jinému subjektu (dále jen klub), 
oprávněnému zúčastňovat se soutěží pořádaných v rámci ČMSHb se svými družstvy. 

6. Dokladem o registraci člena nebo vázaného člena je záznam hráče v informačním 
systému, který je majetkem ČMSHb. Člen nebo vázaný člen může být zaregistrován 
nejdříve v den dovršení věku čtyř let. 

7. Hráč může být registrován jako vázaný člen pouze za jeden klub a vlastnit pouze jeden 
registrační záznam (s výjimkou ustanovení o hostování mezi soutěžemi - střídavém 
startu). Hráč nesmí být zároveň registrován v zahraniční hokejbalové asociaci.  

8. Potvrzení registrace obou druhů členství provádí Matriční komise (dále jen registrační 
orgán). 

9. Jestliže požádá o vázané členství hráč, který je cizím státním příslušníkem, předloží 
registračnímu orgánu vyjádření příslušného národního hokejbalového svazu, popřípadě 
ISBHF, že není registrován v jiné zahraniční hokejbalové asociaci.  

10. Předsednictvo ČMSHb může určit soutěže nebo věkové kategorie, na něž se tento 
Členský řád nevztahuje. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Článek 2 

Podklady pro registraci členství 
 

1. Podkladem pro registraci člena ČMSHb je řádně vyplněný tiskopis "PŘIHLÁŠKA 
K REGISTRACI ČLENA ČMSHb" s tímto obsahem: 
 jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození 
 bydliště, PSČ, 
 telefon a e-mail 
 státní příslušnost 
 nahrání aktuální fotografie v elektronické formě, odpovídající věku a podobě. 

 podpis člena, u osob mladších 18 let i souhlas zákonného zástupce. 

2. Pro akceptaci řádně vyplněné přihlášky k registraci musí být zaplacen poplatek za 
členství na účet ČMSHb. Členem ČMSHb se osoba stává po spárování platby poplatku 
s vyplněnou přihláškou.  

3. Platnost a poplatek za členství v ČMSHb. 

 
Výklad 

Pro posouzení výše poplatku je rozhodující datum podání žádosti o členství v rámci 

elektronické přihlášky. 

Poplatek za členství funkcionářů, trenérů, rozhodčích a delegátů se nevyžaduje, neboť je 

součástí platby za jejich licenci. 
 

Platnost aktivního členství je vždy do 30.6. třetí sezóny od registrace člena.  
 

Výklad 

V případě že se člen registruje např. 11.9.2020 v sezóně 2020/2021, platnost jeho 
aktivního členství je do 30.6.2023, tj. do konce sezóny 2022/2023.  
Aktivním členstvím se rozumí doba od registrace člena do konce platnosti členství. Po 
konci platnosti je členství pozastaveno, viz Článek 6 - Prodloužení a obnova členství v 
ČMSHb. 
 

4. Registrační orgán založí přihlášku k registraci členství podle registračního čísla do 
centrální kartotéky.  
 

5. Registrační průkaz členství je fyzicky vystavován pouze trenérům, v případě zájmu může 
člen ČMSHb požádat registrační orgán o jeho vystavení za poplatek 100 Kč.  

Druh registrace Aktivní platnost Poplatek 

nový člen ČMSHb starší 18 let 3 sezóny 200 Kč 

nový člen ČMSHb mladší 18 let 3 sezóny 100 Kč 

prodloužení členství – osoba 
starší 18 let 

3 sezóny 200 Kč 

prodloužení členství – osoba 
mladší 18 let 

3 sezóny 100 Kč 



  

6. V případě ztráty, změny jména nebo odcizení lze vytvořit duplikát registračního průkazu 
členství za poplatek 200 Kč. O vystavení duplikátu požádá člen vyplněním formuláře, kde 
bude uveden přesný důvod žádosti. Vytvořením duplikátu se nemění jeho původní 
platnost. 
 

7. Člen ČMSHb se může stát vázaným členem ČMSHb kdykoliv v průběhu platnosti svého 
členství při splnění podmínek dle Článku 3 tohoto Členského řádu.  

Výklad k článku 2 

1) Přihlášku členství u trenérů, rozhodčích a delegátů vyplňuje předseda příslušné 
komise – v těchto případech je poplatek za členství součástí platby za příslušnou 
licenci. 

2) Přihlášku členství u funkcionářů vyplňuje samotný žadatel – v těchto případech je 
poplatek za členství součástí platby za licenci funkcionáře.  

3) Správnost vyplnění přihlášky potvrzuje registrační orgán, v případě nesrovnalostí v 
přihlášce je osoba vyzvána k doplnění požadovaných informací do 7 dnů od vyzvání, 
v opačném případě není přihláška akceptována a členství je zneplatněno. 

3) Po správně vyplněné přihlášce je osoba registrována jako člen se všemi právy a 
povinnostmi, týkajícími se účasti v soutěžích ČMSHb. 
 

Článek 3 

Podklady pro registraci vázaného členství 

 
1. Podkladem pro registraci vázaného člena ČMSHb je řádně vyplněný tiskopis 

"PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI VÁZANÉHO ČLENA ČMSHb" s tímto obsahem: 
 jméno, příjmení, rodné číslo, 
 bydliště, PSČ, 
 telefon a e-mail 
 název klubu, za který chce být registrován, kód ČMSHb (identifikační číslo klubu, 

přidělené registračním orgánem),  
 aktuální fotografie v elektronické formě. 

 podpis vázaného člena, u osob mladších 18 let i souhlas zákonného zástupce. 

2. Po akceptaci řádně vyplněné přihlášky k registraci musí být zaplacen příslušný 
poplatek za vázané členství na účet ČMSHb, viz výklad. 

 

Výklad k odstavci 1. a 2. 

1) Přihlášku vázaného členství vyplňuje klubový zástupce (např. vedoucí mužstva, 
případně jiná osoba zmocněná za klub jednat).  

2) Správnost vyplnění přihlášky potvrzuje registrační orgán, v případě nesrovnalostí v 
přihlášce je klub vyzván k doplnění požadovaných informací do 7 dnů od vyzvání, v 
opačném případě není přihláška akceptována a klub může být disciplinárně řešen. 

3)  Po správně vyplněné přihlášce je osoba dočasně registrována jako vázaný člen se 
všemi právy a povinnostmi týkajícími se účasti v soutěžích ČMSHb. 

4)  Platba za registraci probíhá na základě souhrnné faktury za matriční úkony (případně 
za jiné poplatky), která je klubům vystavována v případě potřeby za každý kalendářní 
měsíc. 



3. Platnost a poplatek za vázané členství v ČMSHb. 

 

Platnost aktivního vázaného členství je vždy do 30.6. třetí sezóny od registrace vázaného 

člena.  

Výklad 

V případě, že se vázaný člen registruje např. 11.9.2020 v sezóně 2020/2021, platnost 
jeho aktivního vázaného členství je do 30.6.2023, tj. do konce sezóny 2022/2023. 
Aktivním vázaným členstvím se rozumí doba od registrace vázaného člena do konce 
platnosti vázaného členství, po konci platnosti je vázané členství pozastaveno viz Článek 
6 - Prodloužení a obnova členství v ČMSHb. 

 
4. Registrační orgán založí přihlášku k registraci vázaného členství podle registračního čísla 

do centrální kartotéky (databáze).  

5. Registrační průkaz vázaného členství není fyzicky vystavován, v případě zájmu může 
vázaný člen ČMSHb (hráč) požádat registrační orgán o jeho vystavení za poplatek 100 Kč. 

Výklad 
Průkazy pro hráče, vydané před platností tohoto řádu, mají zachovanou stávající platnost 
tak, jak byly vystaveny a tyto osoby se automaticky stávající vázanými členy ČMSHb. Po 
skončení platnosti registračních průkazů je jejich prodloužení aktivního vázaného členství 
zpoplatněno částkou 200 Kč, jako u nových vázaných členů. 

6. V případě ztráty, změny jména nebo odcizení lze vytvořit duplikát registračního průkazu 
vázaného členství za poplatek 200 Kč. O vystavení duplikátu požádá vázaný člen 
vyplněním formuláře, kde bude uveden přesný důvod žádosti. Vytvořením duplikátu se 

nemění jeho původní platnost. 

7. Vázaný člen ČMSHb může vykonávat také funkci trenéra, funkcionáře, rozhodčího, či 
delegáta po zakoupení příslušné licence.  

  

Druh registrace Aktivní platnost Poplatek 

vázaný člen ČMSHb 3 sezóny 200 Kč 

prodloužení vázaného členství 3 sezóny 0 nebo 200 Kč 



  

Článek 4 

Změny v registraci vázaného člena 
 

1. Změny v registraci lze provést v případě: 
a) přestupu nebo hostování hráče, 
b) zrušení klubu, 
c) změny názvu klubu. 

2. Podmínky, za nichž hráč může přestoupit do nového klubu nebo v něm hostovat, řeší 
přestupní řád hokejbalu. Jestliže bylo schváleno hostování hráče v jiném klubu, zůstává 
hráč registrován za mateřský klub. O hostování se provede záznam v IS ČMSHb. Pokud 
klub zanikne nebo se nepřihlásí do mistrovských soutěží, registrace vázaného člena se 
neruší a hráč má právo přestoupit do nového klubu. 

3. Změna registrace vázaného členství hráče (zapsání změny do IS) se provede také 
v případě jakékoli změny názvu klubu (mimo případu dle Článku 203, bodu 3. e) 
Organizačního řádu členských klubů ČMSHb). Poplatek za změnu názvu klubu v případě 
žádosti o vydání registračního průkazu vázaného členství je 100 Kč. 

4. Při sloučení klubů se postupuje jako při změně názvu klubu.  
 

 

Článek 5 

Zrušení členství a vázaného členství 
 

1. Návrh na zrušení členství podává registrovaná osoba (funkcionář, rozhodčí, trenér, 
delegát atd.) písemně, podobně návrh na zrušení vázaného členství může podat klub, ve 
kterém je hráč registrován nebo samostatně hráč. Registrace členství nebo vázaného 
členství může být také zrušena na základě rozhodnutí disciplinární komise dle 
disciplinárního řádu. 

2. Žádá-li o zrušení registrace hráč, podá písemnou (případně elektronickou cestou) žádost 

klubu a kopii žádosti o zrušení spolu s podacím lístkem (případně pouze kopii 
elektronické žádosti) o zaslání klubu zašle registračnímu orgánu ČMSHb. Klub musí dát 
do 14 dnů písemné vyjádření registračnímu orgánu, že toto bere na vědomí. Případný 
vydaný registrační průkaz je povinen hráč nebo jeho klub zaslat registračnímu orgánu 
ČMSHb k jeho zneplatnění (totéž platí pro ostatní osoby vlastnící registrační průkaz). 

3. Žádá-li o zrušení registrace klub, vyhotoví seznam hráčů, u nichž žádá o zrušení 
vázaného členství a zašle jej spolu s případnými registračními průkazy registračnímu 
orgánu. Seznam opatří razítkem a podpisem funkcionáře klubu. Hráči oznámí poštou 
doporučeně (případně elektronickou cestou), že došlo ke zrušení jeho vázaného členství 

v klubu. 

4. Zrušení registrace se provádí zdarma. 



5. Registrační orgán projedná žádost o zrušení členství nebo vázaného členství, provede záznam 
v IS a rozhodnutí oznámí žadateli písemně poštou nebo elektronickou cestou (v případě 
vázaného členství i případnému klubu). 

6. Jestliže registrace členství byla zrušena z důvodu vyloučení z činnosti v hokejbale, 
přihláška k registraci členství zůstává založena v centrální kartotéce s příslušnou 
poznámkou.  

7. Při přestupu do zahraničního klubu se vázané členství automaticky ruší. Při hostování v 
zahraničním klubu provede registrační orgán záznam IS. 

 

Článek 6 

Prodloužení a obnova členství v ČMSHb 
 

1. Prodloužení aktivního vázaného členství lze provést kdykoliv od 1.4. do 30.6. posledního 
roku platnosti bezplatně, prodloužení aktivního členství kdykoliv během posledního roku 
platnosti do 30.6. za příslušný poplatek (viz Výklad Článku 2 odst. 3 a výklad Článku 3 
odst. 3 tohoto Členského řádu). K prodloužení obou druhů členství je nutná aktualizace 
fotografie a osobních údajů (změna jména, bydliště atd.).  
 
Výklad 

V případě, že členství nebo vázané členství je aktivní do 30.6.2020 a nejpozději do 
tohoto data dojde k jeho prodloužení, platnost aktivního členství nebo vázaného členství 
se prodlužuje o další 3 roky, tj. do 30.6.2023, tj. do konce sezóny 2022/2023. 
 
 

2. Po 30.6. daného posledního roku platnosti je prodloužení aktivního členství zpoplatněno 
dle Článku 2 odst. 3. a Článku 3 odst. 3. tohoto Členského řádu.  
 

3. V případě, že nedojde k prodloužení aktivního členství nebo vázaného členství podle 
odst. 1. a 2. tohoto článku, nedochází ke zrušení členství (zrušení členství viz Článek 5 
Členského řádu hokejbalu), ale k jeho pozastavení. Aktivní členství pak může být opět 

obnoveno po splnění podmínek v odst. 2. tohoto článku. 
 

4. Hráč, jemuž byla registrace vázaného členství zrušena na žádost klubu, může být 
zaregistrován za kterýkoliv klub od nové sezóny, tj. od 1.7. příslušného roku. 

5. Hráč, jemuž byla registrace vázaného členství zrušena na vlastní žádost, může být 
zaregistrován za jiný klub až po uplynutí 36 měsíců od zrušení registrace anebo kdykoliv 
za stejný klub, v němž byl registrován naposled. 

6. Hráč, jemuž bylo vázané členství zrušeno z důvodu vyloučení z činnosti v hokejbale, 

může být zaregistrován nejdříve po 36 měsících od zrušení registrace. V tomto případě 
musí být dán k obnově registrace souhlas příslušné DK, která o vyloučení z řad ČMSHb 
rozhodla. Pokud se příslušná DK vyjádří k žádosti negativně, je možnost podání odvolání 
k Odvolací komisi ČMSHb. Rozhodne-li i tato komise negativně, není již opravného 
jednání a člen se považuje za doživotně vyloučeného z řad ČMSHb. 

 



  

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 

1. První registraci členství nebo vázaného členství je možno provést kdykoli v průběhu roku.  

2. Změny v registraci členství nebo vázaného členství se provádějí výhradně v termínech 
stanovených přestupními řády, případně jinými předpisy ČMSHb. 

3. Spory o registraci mezi kluby rozhoduje Matriční komise ČMSHb. 

4. Kluby mohou (je doporučeno) zaslat registračnímu orgánu jména a podpisy funkcionářů, 
kteří jsou oprávněni podepisovat za klub doklady v registračním jednání a vyplňovat 

přihlášky k vázanému členství. Pokud tak neučiní, budou považovány podpisy všech 
funkcionářů klubu za právoplatné.  

5. Veškeré požadované úkony musí být v souladu s přestupním řádem. 

6. Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje za disciplinární provinění. 

7. Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČMSHb, jeho výklad provádí 
předsednictvo ČMSHb prostřednictvím pověřených orgánů. 

8. Ruší se dosavadní Registrační řád platný od 1. 7. 2018. 

9. Tento Členský řád schválilo předsednictvo ČMSHb dne 30. 12. 2019 a platí od 1. 1. 2020. 
 


