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REGISTRAČNÍ ŘÁD  
 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
Čl.1 Registrační řád ČASQ (dále jen RŘ) stanoví pravidla registrace a vztahuje se na všechny členy ČASQ. RŘ rozeznává dva 

druhy registrací: 

 individuální (členové, hráči) 

 kolektivní (kluby, spolky) 
 

II. INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ V ČASQ 
 
Čl.2 Členství v ČASQ se uděluje na základě žádosti o registraci prostřednictvím mateřských klubů, ve kterých realizují 

členové svá práva a plní své členské povinnosti. Práva a povinnosti členů ČASQ jsou dány stanovami ČASQ a předpisy 
CASQ. Členství se uděluje na podkladě registrace prostřednictvím webové aplikace ČASQ, popř. elektronicky (viz 
příloha č.1 "Individuální registrace člena ČASQ") a po uhrazení předepsaného poplatku. Registrace může být 
schválena počínaje rokem, kdy žadatel dosáhne věku 5 let. Registrace člena do ČASQ může být zamítnuta bez udání 
důvodů. 

 
Čl.3 Členství v ČASQ se uděluje výhradně prostřednictvím klubu. 
 
Čl.4 Členství v ČASQ je podmíněno poskytnutím nezbytných osobních údajů potřebných pro evidenci do systému a 

potřeby statistických a evidenčních údajů pro státní orgány. Členové jsou povinni vyjádřit souhlas 
s nakládáním těmito osobními údaji v nezbytném a zabezpečeném rozsahu. 

 
Čl.5 Pro potřeby registrace za člena ČASQ jsou nezbytné tyto údaje: 

a. jméno a příjmení 
b. datum narození 
c. fotografie průkazového typu 
d. adresa bydliště 
e. telefon kontakt  
f. emailová adresa 
g. vyjádření souhlasu o nakládání s osobními údaji 
h. u nezletilých hráčů souhlas rodičů  

 
Čl.6 Poskytnutí těchto údajů a jejich navedení do systému je pro všechny členy povinné. V případě, že nebude některý 

z údajů uveden, nemůže být hráč přijat za člena ČASQ. Stávající hráči a členové jsou povinni v případě jakékoli změny 
poskytnout nové údaje. Pokud z jakékoli příčiny budou tyto údaje u stávajících členů nepravdivé, neúplné nebo 
zkreslené, bude tomuto členovi ČASQ s okamžitou platností zastavena možnost startovat v soutěžích ČASQ a bude 
s ním zahájeno disciplinární řízení. Za pravdivost a úplnost údajů zodpovídá v plném rozsahu statutární orgán 
mateřského klubu, který registraci provedl se všemi důsledky z toho plynoucími. 

 
Čl.7 Každý klub registrovaný v ČASQ musí v případě potřeby prokazatelně doložit, že jeho členové registrovaní 

prostřednictvím klubu za členy ČASQ, požádali osobně, nebo prostřednictvím svých zákonných zástupců o registraci 
za člena ČASQ a že jim bylo nabytí členství oznámeno. V opačném případě bude jejich členství považováno za 
neplatné a s takovýmto klubem bude zahájeno disciplinární řízení. Za případné důsledky plynoucí z neposkytnutí 
těchto údajů je zodpovědný příslušný klub v plném rozsahu. 

 
Čl.8 Hráč může být v rámci ČASQ registrován pouze za jeden klub. 
 
Čl.9 Členství v ČASQ má neomezenou platnost, pokud nedojde k jeho zrušení nebo změně z následujících důvodů: 

 vystoupením z mateřského klubu, na základě doručení oznámení člena mateřskému klubu a současně 

sekretariátu ČASQ o jeho vystoupení  

 vyloučením pro závažné neplnění členských povinností 

 vyloučením pro závažné porušení stanov ČASQ 

 úmrtím člena 

 zrušením klubu 
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Čl.10 Hráč, jehož registrace pozbyla platnost z důvodů na straně hráče, může být znovu registrován za mateřský klub 
kdykoliv, za jiný klub nejdříve po uplynutí 12 měsíců od nahlášení této skutečnosti mateřskému klubu a na 
sekretariát ČASQ. 

 
Čl.11 Pravidla pro individuální registraci se vztahují i na cizí státní příslušníky. 
 

III. KOLEKTIVNÍ REGISTRACE 
 
Čl.12 Spolky zapsané ve spolkovém rejstříku (dále jen kluby), které se chtějí stát členskými kluby ČASQ a využívat tak 

výhod a dalších možností vyplývajících z tohoto členství (tzn. účast na soutěžích družstev a jednotlivců 
organizovaných v rámci ČASQ, účast na vzdělávání, možnost pořádat oficiální akce ČASQ, podíl na finančních 
dotacích apod.) musí být registrovány v ČASQ ve smyslu tohoto řádu. 

 
Čl.13 Kolektivní registrace se obnovují každoročně nejpozději do 15.8. (podle individuálního zájmu klubů) na základě 

písemné žádosti o kolektivní registraci a stanovených příloh (viz příloha č.2 "Kolektivní registrace klubu"). Každý klub 
je povinen uhradit, po vystavení příslušných dokladů ze strany ČASQ, ve stanoveném termínu předepsané poplatky a 
kauce. Klub, který poprvé žádá o registraci, předloží spolu s Kolektivní registrací předepsanou přihlášku (viz příloha 
č.3 "Přihláška klubu za člena ČASQ") spolu s kopií Stanov registrovaných u příslušného soudu ve spolkovém rejstříku 
a dokladem o přidělení IČO a zaplatí evidenční poplatek ve výši 3.000,-Kč. Podmínkou přiznání kolektivní registrace 
není vlastní sportoviště, o registraci mohou požádat i kluby hrající na pronajatých kurtech. 

 
Čl.14 Všichni hráči, kteří se chtějí účastnit soutěží vypsaných a pořádaných ČASQ musí být individuálně registrováni jako 

členové ČASQ. 
 
Čl.15 Veškeré poplatky za individuální členství a kolektivní registraci jsou hrazeny pouze prostřednictvím mateřského 

klubu. 
 
Čl.16 Poplatky pro každou sezónu za kolektivní registraci a další poplatky jsou tyto: 
 

a. registrační poplatek do soutěží - všichni hráči, kteří se chtějí účastnit soutěží družstev a jednotlivců musí být 
registrováni prostřednictvím klubu některým z následujících způsobů: 

 
i. 650,- Kč dospělí / 500,- Kč junioři - celosezónní registrace na období jedné hrací sezóny pro soutěže družstev 

a jednotlivců. Sezónou se rozumí dále hrací období stanovené příslušným článkem Soutěžního a 
klasifikačního řádu ČASQ. V tomto případě bude následně hráči přidělen přístupový kód a heslo do webové 
aplikace ČASQ, přes kterou se pak bude moci, po celou dobu platnosti této registrace, hlásit na akce 
pořádané ČASQ a taktéž se jich účastnit a užívat současně výhod a dalších možností vyplývajících z tohoto 
členství. 

ii. 400,- Kč dospělí / 300,- Kč junioři - půlroční registrace na období jedné poloviny hrací sezóny pro soutěže 
družstev a jednotlivců, kde sezónou se dále rozumí hrací období stanovené příslušným článkem Soutěžního 
a klasifikačního řádu ČASQ. Půlroční registrace je možná na první nebo druhou polovinu příslušné sezóny. 
V tomto případě bude následně hráči přidělen přístupový kód a heslo do webové aplikace ČASQ, přes 
kterou se pak bude moci, po celou dobu platnosti této registrace, hlásit na akce pořádané ČASQ a taktéž se 
jich účastnit a užívat současně výhod a dalších možností vyplývajících z tohoto členství. 

iii. 50,- Kč dospělí / 50,- Kč junioři - jednorázová registrace pro turnaje jednotlivců výkonnostní kategorie A, B a 
C, tzn. pouze na jeden konkrétní turnaj, kterého se hráč účastní. V tomto případě bude následně hráč 
uveden na příslušném národním žebříčku ČASQ. Nebude mu však hráči přidělen přístupový kód a heslo do 
webové aplikace ČASQ. Jednorázovou registraci je možné realizovat pouze jednou v první (tj. od 1.9. do 
31.1.) a jednou ve druhé polovině příslušné sezóny (tj. od 1.2. do 30.6.). Jednorázovou registraci nelze 
použít pro soutěže družstev. 

iv. 50,- Kč dospělí / 50,- Kč junioři - celosezónní registrace na období jedné hrací sezóny pro turnaje jednotlivců 
výkonnostní kategorie D. Sezónou se rozumí dále hrací období stanovené příslušným článkem Soutěžního a 
klasifikačního řádu ČASQ. V tomto případě bude následně hráč uveden na příslušném národním žebříčku 
ČASQ. Nebude však hráči přidělen přístupový kód a heslo do webové aplikace ČASQ. Tuto registraci nelze 
použít pro soutěže družstev. 
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b. poplatek za družstvo v soutěžích družstev - pro družstvo registrovaného klubu v ČASQ do soutěže družstev v 
diferencované výši podle toho, kterou soutěž družstvo v daném roce hraje: 

 

 4.000,- Kč družstva nejvyšší soutěže mužů a žen 

 1.800,- Kč družstva druhé nejvyšší soutěže mužů a žen 

 1.600,- Kč družstva třetí nejvyšší soutěže mužů a žen 

 1.400,- Kč ostatní družstva 
 

c. kauce za účast v soutěžích družstev – slouží jako záruka za úhradu závazků klubů, jeho družstev či jednotlivců za 
klub startujících a jeho členů vůči ČASQ včetně pokut v disciplinárním řízení, každý klub je povinen složit 
vratnou kauci ve výši: 

 

 5.000,-Kč za klub a jedno družstvo přihlášené do soutěže družstev 

 1.000,-Kč za každé další družstvo přihlášené do soutěže družstev 
 

d. poplatky za přenechání účasti v soutěži družstev - viz příloha č.4 "Dohoda o přepuštění soutěže", tento 
poplatek uhradí klub, kterému je soutěž přenechávána a to ve výši: 

 

 přepuštění družstva mužů jinému klubu 
o nejvyšší soutěž mužů  15.000,-Kč 
o druhá nejvyšší soutěž    8.000,-Kč 
o ostatní soutěže     4.000,-Kč 

 

 přepuštění družstva žen jinému klubu 
o nejvyšší soutěž žen  10.000,-Kč 
o ostatní soutěže     4.000,-Kč 
 

e. členský poplatek ČASQ - tento poplatek uhradí klub za každého člena registrovaného klubem k individuálnímu 
členství v ČASQ. Tento člen má nárok na využívání výhod a dalších možností vyplývajících z tohoto členství, 
nemá však (bez úhrady registračního poplatku do soutěží) nárok na účast v soutěžích družstev a jednotlivců 
organizovaných, zprostředkovávaných nebo zajišťovaných v rámci ČASQ nebo prostřednictvím ČASQ, ani na 
případný podíl na finančních dotacích z těchto soutěží apod.    

o členský poplatek          20,-Kč 
 

IV. ZPŮSOB UDĚLOVÁNÍ REGISTRACÍ 
 

Čl.17 Žádost o vystavení registrace (individuální nebo kolektivní) se může podávat celý rok, přičemž se neodečítá alikvotní 
část poplatku s ohledem na případné pozdější datum žádosti o registraci. Registrace neplatí zpětně. ČASQ má právo 
odmítnout vystavení registrace, pokud se vyskytuje skutečnost, bránící tuto registraci vystavit. 

 
Čl.18 Žádost o kolektivní registraci se podává prostřednictvím webové aplikace na stránkách ČASQ nebo zasláním 

předepsaných formulářů v elektronické podobě na sekretariát ČASQ (tato forma je zpoplatněna částkou 2.000,-Kč). 
 
Čl.19 Žádost o individuální registraci podává hráč ČASQ prostřednictvím klubu ve webové aplikaci na stránkách ČASQ nebo 

zasláním předepsaných formulářů v elektronické podobě na sekretariát ČASQ (tato forma je zpoplatněna částkou 
1.000,-Kč). Obdobným způsobem se podává žádost o obnovu individuální registrace. 

 
Čl.20 Sekretariát ČASQ, který obdržel žádost o vystavení registrace, prověří podklady a v případě jejich úplnosti vystaví 

registraci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Při neúplnosti podkladů nelze registraci vystavit. 
 
Čl.21 O odvolání proti rozhodnutí ve věci registrace rozhoduje Arbitrážní komise. 
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V. PŘEHLED REGISTRAČNÍCH A OSTATNÍ POPLATKŮ 
 
Čl.22 Individuální poplatky 

 

 celosezónní registrace do soutěží prostřednictvím klubu      650,-Kč 

 celosezónní registrace juniora do soutěží prostřednictvím klubu     500,-Kč 

 půlroční registrace do soutěží prostřednictvím klubu       400,-Kč 

 půlroční registrace juniora do soutěží prostřednictvím klubu      300,-Kč 

 jednorázová registrace do soutěží prostřednictvím klubu        50,-Kč 

 jednorázová registrace juniora do soutěží prostřednictvím klubu       50,-Kč 

 hostování (jednorázově)          500,-Kč 

 přeregistrování při přestupu hráče (jednorázově)       500,-Kč 

 provedení změny na soupisce družstva v průběhu sezóny       300,-Kč 

 členský poplatek ČASQ            20,-Kč 
 

Čl.23 Kolektivní poplatky 
 
poplatek za družstvo v soutěžích družstev a sezónu 
 

 družstva nejvyšší soutěže mužů a žen       4.000,-Kč  

 družstva druhé nejvyšší soutěže mužů a žen      1.800,-Kč  

 družstva třetí nejvyšší soutěže mužů a žen      1.600,-Kč 

 ostatní družstva        1.400,-Kč 
 
kauce  
 

 klub za jedno družstvo přihlášené do soutěže družstev    5.000,-Kč  

 klub za každé další družstvo přihlášené do soutěže družstev     1.000,-Kč  
 
přepuštění družstva mužů jinému klubu 
 

 nejvyšší soutěž mužů       15.000,-Kč 

 druhá nejvyšší soutěž             8.000,-Kč 

 ostatní soutěže            4.000,-Kč 
 
přepuštění družstva žen jinému klubu 
 

 nejvyšší soutěž žen       10.000,-Kč 

 ostatní soutěže            4.000,-Kč 
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PŘESTUPNÍ ŘÁD  
 

VI. PŘESTUP  
 
Čl.24 Přestupním řádem (dále jen PŘ) se řídí změny klubové příslušnosti hráčů squashe v rámci ČASQ. 
 
Čl.25 O přestupu rozhoduje příslušná komise a toto rozhodnutí nabývá platnost vždy k 15. dni měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém bylo o přestup zažádáno. Příslušná komise přestup schválí, pokud jsou splněny podmínky tohoto 
PŘ, jinak přestup zamítne. Odvolacím orgánem je Arbitrážní komise. 

 
Čl.26 Hráč může ohlásit přestup do nového klubu jen v případě, že je za svůj mateřský klub registrován minimálně 12 

měsíců. 
 
Čl.27 Hráč může ohlásit přestup v jednom přestupním termínu pouze do jednoho klubu. Ohlásí-li hráč přestup do více 

klubů, bude řešit tento případ příslušná komise jako disciplinární přestupek. 
 
Čl.28 Přestup je možné hlásit pouze v přestupním termínu od 1.7. do 31.7. a od 1.1. do 31.1. 
 
Čl.29 V přestupním termínu mateřský klub vyplní přestupní lístek ve webové aplikaci na stránkách ČASQ nebo jej zašle na 

předepsaném formuláři (viz příloha č. 5 "Přestupní lístek člena ČASQ") v elektronické podobě na sekretariát ČASQ. 
 
Čl.30 V přestupním termínu nový klub odsouhlasí přestupní lístek ve webové aplikaci na stránkách ČASQ, nebo jej zašle na 

předepsaném formuláři (viz příloha č. 5 "Přestupní lístek člena ČASQ") v elektronické podobě na sekretariát ČASQ a 
uhradí předepsaný poplatek za přestup stanovený předpisy ČASQ. 

 
Čl.31 V případě, že nejsou splněny všechny podmínky přestupu uvedené v tomto PŘ a uhrazeny související poplatky, nelze 

přestup schválit. 
 
Čl.32 Mateřský klub může na novém klubu požadovat zaplacení výchovného. Nedojde-li ke shodě mezi kluby, stanoví se 

výše výchovného dle předpisu VV ČASQ „Minimální výše výchovného“. Pokud nový klub výchovné uhradí dle 
předpisu VV ČASQ (viz příloha č.7 „Minimální výše výchovného“), přestup se uskuteční i bez souhlasu mateřského 
klubu. Takovýto přestup však nesmí být v rozporu s podmínkami přestupu, upravenými smlouvou uzavřenou mezi 
hráčem a jeho mateřským klubem, pokud taková existuje.  
Pokud hráč, jenž žádá o přestup, má k poslednímu dni daného přestupního termínu ze strany ČASQ zakázáno 
startovat v soutěžích jednotlivců a družstev a to z důvodu, že jeho mateřský klub nemá vyrovnané závazky vůči 
ČASQ, přestup se uskuteční i bez souhlasu mateřského klubu a nový klub není povinen výchovné uhradit. Výchovné 
se nevztahuje na hostování.  

 
Čl.33 Neodsouhlasí – li mateřský klub přestup hráče do konce přestupního období a neuhradí-li v tomto případě nový klub 

výchovné dle čl.32, a pokud hráč do tohoto termínu přestup nezruší, počne hráči běžet výpovědní lhůta v trvání 11 
měsíců, po kterou bude jeho registrace pozastavena. Po tuto dobu se hráč nesmí účastnit žádných soutěží družstev a 
jednotlivců pořádaných ČASQ. 

 
Čl.34 Pro stanovení výše výchovného se použije nejlepší umístění hráče na národním žebříčku ČASQ za období posledních 

12 měsíců ke dni ohlášeného přestupu. Pokud jde o hráče klasifikovaného v uvedeném období na jeho národním 
žebříčku (v případě cizinců), nebo mezinárodním žebříčku PSA, WISPA apod., určí se jeho odpovídající umístění na 
národním žebříčku metodikou stanovenou pro způsob nasazení hráčů v Soutěžním a klasifikačním řádu ČASQ. Pro 
výpočet výše výchovného se použije nejlepší umístění hráče dle výše uvedených kritérií. 

 
Čl.35 Hráč může svůj přestup odvolat nejpozději v době právě běžícího přestupního termínu. 
 
Čl.36 Hráč, který nenastoupil za mateřský klub, či klub ve kterém byl na hostování, v žádném utkání soutěže družstev a 

jednotlivců ČASQ více než 12 měsíců, může požádat o přestup do jiného klubu i bez souhlasu mateřského klubu. 
Mateřský klub v takovém případě nemůže na novém klubu požadovat zaplacení výchovného. Tento přestup nesmí 
být v rozporu s podmínkami přestupu, upravenými smlouvou uzavřenou mezi hráčem a mateřským klubem, pokud 
taková existuje. 
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VII. HOSTOVÁNÍ  
 
Čl.37 Kluby se mohou dohodnout na hostování hráče. Nedojde-li k dohodě mezi kluby, nemůže být hostování povoleno. 

S hostováním musí vyjádřit svůj souhlas také hráč, kterého se hostování týká. Nedojde-li k vyjádření souhlasu 
hráčem, nemůže být hostování povoleno. 

 
Čl.38 Hostováním se neruší členství hráče v mateřském klubu. Hostování se povoluje pouze do jednoho klubu. Hráč nesmí 

po dobu hostování startovat za mateřský klub. Výjimkou z tohoto ustanovení je: 

 hostování žen do soutěže mužů – v tomto případě může žena startovat za mateřský klub v soutěži žen 

 hostování žen do soutěže žen – v tomto případě může žena startovat za mateřský klub v soutěži mužů za 

předpokladu, že budou splněna všechna ostatní ustanovení všech řádů ČASQ 

 
Čl.39 Žádost o hostování může hráč podat kdykoliv v průběhu sportovní sezóny, pokud v ní hráč doposud nenastoupil za 

mateřský klub ani v jednom mistrovském utkání soutěží družstev. Žádost o hostování se podává ve webové aplikaci 
na stránkách ČASQ nebo je zaslána na předepsaném formuláři (viz příloha č.6 "Hostovací lístek") v elektronické 
podobě na sekretariát ČASQ 

 
Čl.40 Příslušná komise vydá rozhodnutí o povolení hostování nebo hostování zamítne nejpozději do 14-ti dnů od doručení 

žádosti. Rozhodujícím dnem pro počátek hostování je den uvedený na kladném rozhodnutí příslušné komise. Od 
podání žádosti do doby rozhodnutí příslušné komise nesmí hráč nastoupit v žádné soutěži družstev. 

 
Čl.41 Evidenční poplatek za rozhodnutí o hostování je stanoven tímto řádem a uhradí jej klub, do kterého jde hráč 

hostovat. 
 
Čl.42 Hostování není omezeno věkem a nabývá platnosti rozhodnutím příslušné komise. 
 
Čl.43 Mateřský klub může kdykoliv hostování zrušit, pokud není tato skutečnost v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi 

příslušnými kluby. Zrušení hostování musí provést ve webové aplikaci na stránkách ČASQ nebo zasláním 
žádosti elektronickou poštou na sekretariát ČASQ. Zrušení hostování musí být provedeno nejpozději 14 dnů před 
následujícím ligovým utkáním družstva, ve kterém hráč hostuje. O zrušení hostování musí být současně 
prokazatelným způsobem informován hráč, i klub, ve kterém hostuje. O zrušení hostování rozhodne příslušná 
komise nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. Od podání žádosti do doby rozhodnutí příslušné komise nesmí 
hráč nastoupit v žádné soutěži družstev. Rozhodujícím dnem pro ukončení hostování je den uvedený na rozhodnutí 
příslušné komise. 

 
Čl.44 Po zrušení hostování, schváleném příslušnou komisí, může hráč startovat v předmětné sezóně již jen za mateřský 

klub, vyjma případu, kdy přestoupí do nového klubu. 
 
Čl.45 Pokud mateřský klub ani nový klub hostování v průběhu sezóny nezruší, je hostování automaticky zrušeno v den 

ukončení patřičné sezóny a hráč se vrací do svého mateřského klubu. 
 
Čl.46 Hostování v soutěži družstev juniorů není možné. 
 
Čl.47 V případě, že nejsou splněny všechny podmínky hostování uvedené v tomto PŘ a uhrazeny související poplatky, nelze 

hostování schválit. 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

VIII. VÝKLAD REGISTRAČNÍHO A PŘESTUPNÍHO ŘÁDU ČASQ 

 
Čl.48 Výklad Registračního a přestupního řádu ČASQ provádí VV ČASQ. 
 
Čl.49 VV ČASQ si vyhrazuje možnost doplňovat a upravovat Registrační a přestupní řád při zjištění nových, nepředvídaných 

situací a v případě, že by mohl být poškozen sport nebo ohrožena regulérnost soutěže. 
 
Čl.50 Toto úplné znění Registračního a přestupního řádu nabývá účinnosti dnem 1.8.2018 

 

 

 

 

Zpracoval k datu 1.8.2018  VV ČASQ 
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