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Článek 1 

Úvodní ustanovení a definice 

1. Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen „ČSH“) jsou prováděcím 

předpisem upravujícím zásady členství fyzických a právnických osob v souladu se 

Stanovami ČSH, zejména jejich oddílu C. 

2. Členy ČSH se mohou stát právnické osoby – tělovýchovné jednoty, sportovní kluby 

a jiné právnické osoby působící v házenkářském hnutí, dále jen „Klub“. 

3. Členy ČSH se mohou stát fyzické osoby, jednotlivci - občané České republiky i 

cizinci, dále jen „Jednotlivec“, přičemž Jednotlivec je členem ČSH a současně není 

členem Klubu („přímé členství“) nebo je členem ČSH a současně je členem Klubu 

(„nepřímé členství“).  

4. „Vnitřní předpisy ČSH“ jsou řády, statuty, směrnice a zásady vydávané v rámci 

ČSH k úpravě činností organizačního, sportovně-technického a ekonomického 

charakteru popsané ve Stanovách ČSH. 

5. Za „registraci“ se považuje zápis člena do Seznamu členů na základě žádosti o 

členství v ČSH 

6. „Seznam členů“ je elektronická evidence všech členů v Informačním systému ČSH. 

7. „Evidenční číslo“ je unikátní číslo, které obdrží každý člen při registraci. 

8. „Informační systém ČSH“ je interní databázový systém ČSH, do kterého mají 

přístup všechny Kluby a Jednotlivci. 

 

Článek 2 

Členství Klubu 

1. Členství Klubu vzniká na základě Přihlášky klubu k členství v ČSH (dále jen 

„Přihláška klubu“) podané na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na 

oficiální internetové stránce ČSH a obsahuje veškeré údaje nezbytné k evidenci 

v informačním systému ČSH.  

2. Řádně vyplněná Přihláška klubu musí být podepsána statutárním zástupcem(ci) 

Klubu, v souladu s oprávněním jednat za Klub, uveřejněném ve veřejném rejstříku. 

3. Podání Přihlášky klubu je spojeno s poplatkem 1.000 Kč, který je splatný současně 

s podáním přihlášky. V případě, že Klub není přijat za člena ČSH, poplatek se vrací. 

4. O přijetí Klubu za člena rozhoduje Exekutiva ČSH. Na členství Klubu v ČSH není 

právní nárok. 
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5. Rozhodným okamžikem pro vznik členství je okamžik přijetí rozhodnutí Exekutivy 

o přijetí Klubu za člena, případně pozdější datum v rozhodnutí Exekutivy uvedené. 

6. Klub je veden v Seznamu členů ČSH pod stejným názvem, pod kterým je zapsán ve 

veřejném rejstříku. Klub je povinen tento název používat všude tam, kde to 

vyžadují Vnitřní předpisy ČSH. 

7. Klub může přihlásit své družstvo do soutěže pod jiným názvem, než pod kterým je 

zapsán v Seznamu členů. Z názvu musí být zřejmé, že jde o družstvo daného Klubu. 

Takovou změnu názvu družstva může Řídící orgán soutěže odmítnout. 

8. Po zápisu do Seznamu členů je Klubu přiděleno Evidenční číslo, které je Klub 

povinen používat všude tam, kde to vyžadují Vnitřní předpisy ČSH.  

9. Po zápisu do Seznamu členů jsou Klubu, resp. jeho oprávněným zástupcům 

přiděleny přístupové údaje do Informačního systému ČSH. 

 

Článek 3 

Členství Jednotlivce 

1. Členství Jednotlivce vzniká na základě „Žádosti fyzické osoby o členství v ČSH“ 

(dále jen „Žádost o členství“) podané na předepsaném formuláři. Způsob podání 

žádosti o členství je odlišný dle typu členství jednotlivce. 

2. Žádost o nepřímé členství Jednotlivce podává Klub, jehož je Jednotlivec členem 

prostřednictvím úplně a správně vyplněného formuláře Žádosti o členství 

dostupné v Informačním systému ČSH.  

3. Žádost o přímé členství Jednotlivce podává Jednotlivec prostřednictvím úplně a 

správně vyplněného formuláře Žádosti o členství zveřejněné na oficiální 

internetové stránce ČSH. 

4. Podání žádosti o členství není spojeno s poplatkem. 

5. O přijetí Jednotlivce za člena ČSH rozhoduje pověřený pracovník Sekretariátu ČSH. 

Na členství Jednotlivce v ČSH není právní nárok. 

6. Pro dokončení registrace Jednotlivce je nezbytný jeho souhlas, popř. souhlas jeho 

zákonného zástupce, je-li žadateli méně než 15 let, s členstvím. Zároveň žadatel, 

popř. zákonný zástupce, bere na vědomí práva a povinnosti členu a potvrzuje 

souhlas s podmínkami GDPR, popř. dalšími podmínkami členství.  

7. Pokud Jednotlivec nedokončí registraci do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí 

pověřeným pracovníkem sekretariátu může být jeho Žádost o členství zamítnuta. 

8. Rozhodným okamžikem pro vznik členství je okamžik registrace Sekretariátem 

ČSH, tj. zápisem do Seznamu členů. 

9. Po zápisu Jednotlivce do Seznamu členů je každému Jednotlivci přiděleno 

Evidenční číslo. 



 4 

10. Po zápisu Jednotlivce do Seznamu členů jsou členovi, resp. jeho zákonnému 

zástupci přiděleny přístupové údaje do Informačního systému ČSH. 

11. Jednotlivec – nepřímý člen může požádat o změnu registrace za jiný Klub. Takovou 

žádost doručí na předepsaném formuláři v Informačním systému ČSH.  

12. V případě, že Jednotlivec, který je držitelem licence hráče nebo takovou licencí 

disponoval v posledních 12 měsících, může žádost o registraci v jiném klubu podat 

pouze v souladu s Vnitřními předpisy ČSH (zejména Licenční a Přestupní řád). 

13. Jednotlivec – nepřímý člen může kdykoliv požádat o zrušení registrace za Klub a 

stane se tak členem přímým. Takovou žádost doručí na předepsaném formuláři 

v Informačním systému ČSH. V takovém případě ztrácí licenci hráče, pokud byl 

v době podání žádosti jejím držitelem.  

14. V případě, že Jednotlivec – nepřímý člen přestane být členem Klubu na základě 

rozhodnutí Klubu stává se z něj člen přímý za předpokladu, že o tuto změnu 

současně člen požádá prostřednictvím žádosti umístěné v Informačním systému. 

Pokud tak člen neučiní, přestává být členem ČSH.  

15. Informaci o ukončení členství Jednotlivce v Klubu v takovém případě doručí Klub 

na předepsaném formuláři v Informačním systému ČSH. V takovém případě ztrácí 

klub veškerá práva plynoucí z Vnitřních předpisů ČSH v oblasti přestupního řízení.  

16. Informaci o ukončení členství Jednotlivce v Klubu se všemi důsledky uvedenými 

v odst. 14 je povinen Klub doručit členovi před podání žádosti dle odst. 15 

17. V případě, že zanikne členství Klubu v ČSH, stávají se Jednotlivci zaregistrovaní za 

tento Klub přímými členy ČSH. Změna nastane okamžikem zániku členství Klubu v 

ČSH. 

18. O opakovaném přijetí člena, jehož členství v ČSH v minulosti zaniklo z důvodu 

vyloučení z ČSH, může takový člen požádat nedříve po 3 letech od zániku členství. 

O přijetí takového člena rozhoduje Exekutiva ČSH. O opakovaném přijetí člena 

v ostatních případech rozhoduje pověřený člen sekretariátu. 

19. V případě opakovaného přijetí Jednotlivce nebo Klubu, u kterého jsou evidovány 

jakékoliv pohledávky mladší 2 let, musí být takové pohledávky vyrovnány před 

rozhodnutím o přijetí, resp. nepřijetí.  

20. Za člena ČSH lze přijmout pouze Jednotlivce, který dosáhl věku 4 let.  

 

Článek 4 

Členské příspěvky Klubu 

1. Každý Klub je povinen platit roční členský příspěvek Klubu ve výši 1.500 Kč.  

2. Výnosy z ročních členských příspěvků Klubů jsou příjmem rozpočtu ČSH. 
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3. Roční členský příspěvek Klubu musí být zaplacen vždy do 31. 1. příslušného 

kalendářního roku, a to na základě automaticky generované položky k platbě 

v Informačním systému ČSH k 1. 1. příslušného roku. Jiným způsobem nelze 

členský příspěvek hradit. 

4. V případě, že Klub nezaplatí členský příspěvek do 31.1. příslušného kalendářního 

roku budou klubu omezena jeho členská práva 

 a) jeho družstva nebudou přijata do nově zahajovaných soutěží řízených ČSH nebo 

KSH. 

 b) jeho zástupce se nemůže účastnit jednání Konference ČSH, ani příslušného KSH. 

5. V případě, že Klub nezaplatí členský příspěvek do 31. 12. příslušného kalendářního 

roku jeho členství automaticky zaniká. 

6. Nově přijatý Klub je povinen zaplatit roční členský příspěvek Klubu do 14 dnů od 

přijetí za člena ČSH na základě automaticky vygenerované položky k úhradě 

v informačním systému ČSH, a to za rok, ve kterém byl přijat za člena ČSH.  

 

Článek 5 

Členské příspěvky Jednotlivce 

1. Každý Jednotlivec je povinen platit roční členský příspěvek ve výši 350 Kč. 

2. Výnosy z ročních členských příspěvků Jednotlivců jsou příjmem rozpočtu ČSH ve 

výši 50 Kč z každého zaplaceného příspěvku a příjmem rozpočtu příslušného KSH 

ve výši 300 Kč. 

3. Za příslušný KSH se považuje v případě nepřímého členství ten KSH, ve kterém je 

zařazen Klub, jehož je Jednotlivec členem. V případě přímého členství se příslušné 

KSH považuje KSH, jehož působnost zahrnuje kraj, ve kterém má člen trvalé bydliště. 

4. Roční členský příspěvek Jednotlivce musí být zaplacen vždy do 31. 1. příslušného 

kalendářního roku, a to na základě automaticky generované položky k platbě 

v Informačním systému k 1. 1. příslušného roku. Jiným způsobem nelze členský 

příspěvek hradit. 

5. Plátcem členského příspěvku Jednotlivce je člen sám. V případě nepřímého členství 

jednotlivce může členský příspěvek uhradit Klub, jehož je Jednotlivec členem.  

6. V případě, že Jednotlivec nezaplatí členský příspěvek Jednotlivce do 31. 1. 

příslušného roku nejsou jeho členská práva nijak omezena. Pokud člen nezaplatí 

členský příspěvek po 31. 1. budou mu omezena jeho členská práva: 

a) nemůže být účastníkem soutěží řízených ČSH, ani KSH 

b) nemůže se účastnit vzdělávacích akcí, ani jiných akcí pořádaných ČSH či KSH 

(případně EHF a IHF) 
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7. V případě, že Jednotlivec nezaplatí členský příspěvek do 31. 12. následujícího 

kalendářního roku jeho členství automaticky zaniká. 

8. Člen nemůže uhradit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok, nemá-li 

uhrazeny členské příspěvky z předchozích let. 

 

Článek 6 

Seznam členů 

1. Seznam členů ČSH je veden elektronicky v Informačním systému ČSH pod 

doménou www.is.handball.cz. 

2. Zápis a výmaz členů v Seznamu členů provádí Sekretariát ČSH. 

3. Pokud dojde ke změně jakéhokoliv údaje zapisovaného o Klubu do Seznamu členů, 

je tento Klub povinen bez zbytečného odkladu tyto údaje aktualizovat tak, aby 

odpovídaly skutečnosti.  

4. Jednotlivec, popř. Klub, jehož je členem, je povinen aktualizovat zapisované údaje 

v Seznamu členů.  

 

Článek 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Členský příspěvek Jednotlivce za rok 2020 bude automaticky generován do 

7. 7. 2020 se splatností do 21. 7. 2020. V případě, že Jednotlivec nezaplatí členský 

příspěvek do 17.8. nejsou jeho členská práva nijak omezena. 

2. Členský příspěvek Klubu podle těchto Zásad se poprvé hradí na kalendářní rok 

2021. Účinnost všech ustanovení Článku 4 je tedy platná od 1. 1. 2021. 

3. Informaci o ukončení členství Jednotlivce v Klubu na základě rozhodnutí Klubu 

může doručit Klub do 5. 7. 2020 na předepsaném formuláři v Informačním systému 

ČSH, ale také mailem na adresu soutěžního úseku. Po tomto termínu musí podat 

takovou žádost pouze prostřednictvím informačního systému. 

4. Výklad těchto Zásad členství ČSH provádí Exekutiva ČSH. 

5. Zásady Členství v ČSH byly schváleny Exekutivou ČSH dne 23. 6. 2020 a jsou platné 

od 1. 7. 2020. 

 

Ing. Jaroslav Chvalný 

prezident ČSH 


