
ČESKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE

Registrační a Evidenční řád ČSPH
(dále jen „RaEŘ“)

I. Základní ustanovení

Článek 1

(1) Registrací či evidencí se rozumí způsob, jakým se zjišťuje a zajišťuje příslušnost fyzické
osoby k určitému oddílu nebo klubu (dále jen „oddíl“) anebo k Českému svazu pozemního hokeje.
Předmětná registrace či evidence se prokazuje evidencí a tzv. elektronickým registračním průkazem
vedeném on-line na webu https://evidence.pozemnihokej.cz.

(2) Fyzická osoba může být registrována a evidována pouze za jeden oddíl.

II. Registrační řád

Článek 2
Registrace

(1) Hráči a hráčky (dále jen  „hráči“), kteří se chtějí účastnit sportovních soutěží v pozemním
hokeji organizovaných orgány ČSPH, musejí být registrovanými členy ČSPH podle následujících
ustanovení.

(2) Jednotlivé  registrace  hráčů  provádí  oddíly  svými  pověřenými  pracovníky,  přičemž
Předsednictvem  ČSPH  jmenovaná  Registrační  komise  ČSPH  provádí  pravidelný  dohled  nad
registrací hráčů vedené on-line na webu https://evidence.pozemnihokej.cz (dále jen „Registr hráčů
ČSPH“).

(3) Podkladem pro registraci hráče je „Přihláška k registraci“ v konkrétním oddíle a vyplnění
přihlášky a zaregistrování hráče v Registru hráčů ČSPH. U hráčů mladších 18 let je nutný souhlas
jejich zákonného zástupce. Registrace hráčů v Registru hráčů ČSPH je zdarma.

(4) Platnost  registrace  hráče  je  automaticky  o  rok  prodlužována  Registrační  komisí  ČSPH
prolongací v Registru hráčů ČSPH a v elektronickém registračním průkazu, a to k 31.  prosinci
kalendářního roku na základě uhrazení členského svazového poplatku příslušným oddílem na daný
kalendářní  rok,  když  výši  členského  svazového  poplatku  stanovuje  Konference  ČSPH či  Rada
ČSPH, pokud však není ze strany oddílu či hráče v mezidobí požádáno o zrušení registrace, když
pro takový případ platí 12 měsíční ochranná doba, kdy v této době nemůže být hráč zaregistrován v
jiném oddíle postupem podle RaEŘ.

(5) Za pravdivost a úplnost veškerých údajů o hráči v Registru hráčů ČSPH odpovídá oddíl,



přičemž hráč je povinen oddílu uvést pravdivé údaje o své osobě a současně je povinen neodkladně
informovat oddíl o jejich změně.

Článek 3
Elektronický registrační průkaz

(1) Elektronickým registračním průkazem se hráč prokazuje v případech stanovených předpisy
a řády ČSPH.

(2) Platnost  elektronického  registračního  průkazu  je  shodná  s  platností  registrace  hráče  v
Registru hráčů ČSPH.

(3) V elektronickém registračním průkazu musí být zaznamenány minimálně následující údaje o
konkrétním hráči:

1. jméno a příjmení;
2. datum narození;
3. bydliště;
4. oddíl;
5. zařazení (funkce);
6. kategorie;
7. aktuální fotografie.

Článek 4
Změny v registraci

(1) Změny  v  Registru  hráčů  ČSPH  a  v  elektronickém  registračním  průkazu  lze  provést  v
případě:

1. změny povinných údajů předpokládaných v čl.  3 odst. 3 RaEŘ, přičemž takovéto
změny je povinen oddíl učinit neodkladně, nejpozději však do 15 dnů;

2. přestupu nebo hostování hráče do jiného oddílu;
3. zániku oddílu;
4. změny názvu oddílu.

(2) Podmínky, za nichž hráč může přestoupit do jiného oddílu anebo v jiném oddílu hostovat,
upravuje Přestupní řád ČSPH.

(3) V případě zániku oddílu se registrace hráče a  elektronický registrační  průkaz nezrušuje,
avšak hráč má právo přestoupit (být zaregistrován) do jiného oddílu. Hráč musí být novým oddílem
řádně (nově) zaregistrován, jinak je start  hráče považován za neoprávněný dle  Soutěžního řádu
ČSPH.

(4) Případnou  změnu  názvu  oddílu  je  povinen  oddíl  e-mailem  oznámit  Registrační  komisi
ČSPH a  tuto  změnu neodkladně provést  u  všech svých registrovaných hráčů v Registru  hráčů
ČSPH.

Článek 5
Zrušení registrace

(1) Zrušení registrace hráče provádí oddíl, ve kterém je hráč registrován, a to v případě, že hráč
přestane být jeho členem či v případě jeho úmrtí, anebo k žádosti o zrušení registrace hráčem.

(2) Zrušuje-li registraci hráče oddíl:
1. provede výmaz daného hráče z Registru hráčů ČSPH;
2. tuto skutečnost paralelně oznámí e-mailem Registrační komisi ČSPH a uvede den, ke



kterému došlo ke zrušení registrace hráče;
3. danému hráči oddíl oznámí k jakému dni mu byla zrušena registrace,

přičemž hráč nesmí být v takovém případě zaregistrován za nový oddíl v období od 1. ledna do 29.
února a od 1. května do 14. července daného roku s tím, že v případě výrazné změny časového
rozvrhu  soutěží  může stanovené termíny,  kdy nelze  provést  registarci  v  novém oddíle,  upravit
příslušný rozpis soutěží.

(3) Žádá-li o zrušení registrace hráč:
1. je povinen zaslat Registrační komisi ČSPH písemnou žádost o zrušení registrace s

uvedením důvodů, proč o zrušení registrace žádá;
2. Registrační komise ČSPH žádost hráče o zrušení registrace postoupí oddílu, v němž

je hráč registrován, k písemnému vyjádření a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu;
3. po obdržení stanoviska oddílu nebo po marném uplynutí určené lhůty Registrační

komise ČSPH žádost hráče o zrušení registrace projedná a rozhodne, zda registraci
hráče zruší či nikoliv;

4. pokud  Registrační  komise  ČSPH  rozhodne  o  zrušení  registrace  hráče,  provede
výmaz daného hráče  z  Registru  hráčů ČSPH a  danému hráči  a  oddílu oznámí k
jakému dni mu byla zrušena registrace;

5. proti rozhodnutí Registrační komise ČSPH může hráč či oddíl podat odvolání, a to
do  15  dnů  od  doručení  rozhodnutí,  o  kterém  s  konečnou  platností  rozhodne
Předsednictvo ČSPH. Řádně podané odvolání má odkladný účinek.

(4) V případě, že byla registrace hráče zrušena postupem dle odst. 2 či 3 tohoto článku, nemůže
hráč  nastoupit  v  žádném  soutěžním  utkání  řízeném  STK  ČSPH,  ani  v  utkáních  evropských
pohárových soutěží, při nichž je vyžadován souhlas se soupiskou hráčů ze strany ČSPH.

(5) Po uplynutí 12 měsíců od rozhodnutí o zrušení registrace hráče může být hráč zaregistrován
do jakéhokoliv oddílu pozemního hokeje.

(6) Hráči může být zrušená registrace před uplynutím doby uvedené v odst. 5 tohoto článku
znovu obnovena, a to na základě jeho nové písemné žádosti učiněné směrem k oddílu, ve kterém
byl naposledy řádně registrován.

(7) Pokud došlo ke zrušení registrace hráče z důvodu vyloučení z činnosti v pozemním hokeji
na základě rozhodnutí DK ČSPH či jiného oprávněného orgánu, pak tuto skutečnost poznamená
Registrační komise ČSPH v Registru hráčů ČSPH.

Článek 6
Obnova registrace

Hráč, jemuž byla registrace zrušena z důvodu vyloučení z činnosti v pozemním hokeji  na
základě rozhodnutí  DK ČSPH či jiného oprávněného orgánu, může být znovu zaregistrován po
uplynutí doby a v souladu s ustanoveními Disciplinárního řádu ČSPH, přičemž při takovéto obnově
registrace hráče se postupuje shodně jako v případě nové registrace.

Článek 7
Profesionální hráčské smlouvy

Pokud  by  došlo  k  zavedení  či  stanovení  profesionálních  hráčských  smluv,  bude  tento
Registrační a evidenční řád ČSPH doplněn o příslušná ustanovení ve znění schváleném příslušnými
orgány ČSPH.



III. Evidenční řád

Článek 8

(1) Evidovaným členem ČSPH může být každá fyzická osoba podílející se aktivně na činnosti
spojené s pozemním hokejem na území České republiky a respektující základní dokumenty a řády
ČSPH, přičemž aktivní činností spojenou s pozemním hokejem se rozumí zejména činnost hráče,
rozhodčího, trenéra, vedoucího družstva, judge a dále další funkce nutné pro zabezpečení činnosti
(fungování)  sportovního  odvětví  pozemního  hokeje.  Hráčem  se  rozumí  hráč  či  hráčka  řádně
registrovaní dle ustanovení čl. 1 až čl. 6 RaEŘ.

(2) V případě evidence členů ČSPH se postupuje přiměřeně dle ustanovení čl. 2 až čl. 6 RaEŘ.

IV. Závěrečná ustanovení

Článek 9

(1) Pro účely statistiky či žádosti o dotace nebo granty je ČSPH či konkrétní oddíl oprávněn
interně vykazovat registrované či evidované členy ČSPH dle požadovaných kritérií.

(2) Spory o registraci hráče či evidenci fyzické osoby mezi oddíly či mezi oddílem a konkrétní
fyzickou osobou rozhoduje Registrační komise ČSPH. Proti rozhodnutí Registrační komise ČSPH
může fyzická osoba či oddíl podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí, o kterém s
konečnou platností rozhodne Předsednictvo ČSPH. Řádně podané odvolání má odkladný účinek.

(3) Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje ze disciplinární provinění a bude řešeno dle
Disciplinárního řádu ČSPH.

Článek 10

(1) Změny a doplňky tohoto řádu může provést Konference ČSPH či Rada ČSPH, přičemž jeho
výklad provádí Předsednictvo ČSPH prostřednictvím svých či pověřených orgánů.

(2) Tímto se ruší Registrační řád ČSPH platný od 15.07.2014 a Evidenční řád ČSPH platný od
15.07.2014.

(3) Tento  Registrační  a  Evidenční  řád  ČSPH  byl  schválen  na  zasedání  Rady  ČSPH  dne
23.08.2022 a nabývá účinnosti dnem 01.09.2022.


	ČESKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE
	I. Základní ustanovení
	Článek 1
	III. Evidenční řád


