Česká Triatlonová Asociace

Licenční řád

LICENČNÍ ŘÁD
ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE
dále jen „Licenční řád“

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Charakter Licenčního řádu

1.1.1.

Tento Licenční řád České Triatlonové Asociace o.s. (dále též „ČTA“) byl schválen Radou ČTA dne
7.10.2012 je účinný od 1.1.2013 a nahrazuje všechny dosavadní Licenční řády.

1.1.2.

Licenční řád stanovuje bližší podmínky registrace členů v souladu se Stanovami ČTA a vzniku jejich
členství v ČTA a způsob získávání a prodlužování licencí ČTA.

1.1.3.

Veškeré změny, mající vliv na registraci členů ČTA musejí být provedeny v souladu s tímto Licenčním
řádem. Každá změna musí být zaznamenána v informačním systému ČTA.

1.2.

Členství v ČTA

1.2.1.

Členem ČTA mohou být fyzické a právnické osoby splňující podmínky uvedené ve Stanovách ČTA.

2.

ČLENSTVÍ FYZICKÝCH OSOB

2.1.

Přihláška

2.1.1.

Každá fyzická osoba musí prostřednictvím informačního systému ČTA sdělit svá licenční data
v předepsaném formuláři „přihláška“ a její podepsaný výtisk odešle přímo a/nebo prostřednictvím
klubu na sekretariát ČTA.

2.1.2.

Přihlášku podává fyzická osoba tehdy, pokud má zájem stát se individuálním členem bez příslušnosti
ke sportovnímu klubu.

2.1.3.

Přihlášku podává manažer sportovního klubu pro takovou fyzickou osobu, která má zájem stát se
členem ČTA s příslušností k danému sportovnímu klubu.

2.1.4.

Fyzické osoby mladší 18 let se mohou stát členy ČTA pouze s písemným souhlasem jejich zákonného
zástupce. Tento souhlas musí být obsažen v přihlášce.

2.1.5.

Přihláška musí obsahovat všechna povinná licenční data, souhlas se zpracováním osobních údajů,
souhlas se Stanovami ČTA a činností ČTA a podpis fyzické osoby, která má být členem ČTA.

2.1.6.

V přihlášce musí být uvedena alespoň jedna role, ve které bude člen působit: závodník, trenér,
rozhodčí, pořadatel závodu, manažer závodníka, manažer klubu, předseda klubu, předseda krajského
svazu (asociace), oblastní triatlonový manažer, fanoušek, sponzor, student, lékař, rodič, závodníka,
ostatní, případně další role pokud budou zřízeny v informačním systému ČTA.

2.1.7.

V přihlášce může, ale nemusí, být uvedena příslušnost ke sportovnímu klubu, který je členem ČTA.

2.1.8.

ČTA má právo ověřit platnost licenčních dat včetně dat zákonného zástupce fyzické osoby mladší 18
let některou z dostupných metod, včetně automatizovaného rozhraní na registr obyvatel.

2.1.9.

V případě nesprávných licenčních dat musí žadatel o registraci provést jejich opravu, jinak bude
přihláška vyřazena ze zpracování.
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2.2.

Registrace členství

2.2.1.

Návrh registrace člena ČTA provádí fyzická osoba, sportovní klub nebo sekretariát prostřednictvím
informačního systému ČTA na základě úplné přihlášky.

2.2.2.

Sportovní klub v elektronické registraci potvrzuje souhlas se členstvím fyzické osoby v daném
sportovním klubu a potvrzuje jej svým podpisem na tištěné podobě registrace.

2.2.3.

Sekretariát ČTA, nebo pověřený zástupce ČTA v elektronické registraci vyjadřuje souhlas či nesouhlas
se členstvím fyzické osoby v ČTA do 5 pracovních dnů od přijetí elektronického návrhu registrace.

2.2.4.

Sekretariát ČTA a/nebo sportovní klub mohou registraci zamítnout i bez udání důvodu.

2.2.5.

Není-li přihláška ve lhůtě dle článku 2.2.1 zamítnuta, má se za to, že byla schválena a registrace člena
byla či bude provedena.

2.2.6.

Je-li přihláška zamítnuta, má žadatel právo obrátit se na Radu ČTA se žádostí o přezkoumání postupu
sekretariátu ČTA a/nebo sportovního klubu. O registraci člena a tedy jeho přijetí či nepřijetí pak
rozhoduje Rada ČTA, která může rozhodnout o nepřijetí člena i bez udání důvodu.

2.3.

Role

2.3.1.

ČTA vede historii rolí každého člena.

2.3.2.

Člen má právo určovat role, ve kterých bude v rámci členství v ČTA působit.

2.3.3.

Působení v rolích může být podmíněno splněním specifických podmínek.

2.4.

Licence

2.4.1.

Dokladem o členství fyzické osoby je licence. Licence vyjadřuje příslušnost k ČTA a současně
opravňuje člena využívat služeb, které jsou členům ČTA poskytované přímo a/nebo prostřednictvím
České triatlonové společnosti s.r.o., resp. dalších smluvních partnerů.

2.4.2.

Licence obsahuje údaje evidované v informačním systému ČTA v souladu se Stanovami.

2.4.3.

Licence obsahuje vazbu na člena, který je právnickou osobou (členství v klubu), pokud taková vazba
existuje.

2.4.4.

Licence se vydává v elektronické podobě s možností tisku či na hmotném nosiči (např. tištěná
licence, licence na magnetické či čipové kartě). O formě licence rozhoduje Rada ČTA.

2.4.5.

Licencí se člen prokazuje v případech stanovených předpisy a řády ČTA.

2.4.6.

Licence je majetkem ČTA.

2.4.7.

Vydání duplikátu licence se provádí na žádost člena ČTA.

2.4.8.

Licence se vydává na dobu neurčitou.

2.4.9.

Člen v roli závodník může startovat a být vyhodnocován v soutěžích a v mistrovství takového kraje,
který je uveden na licenci. Je právem každého člena v roli závodníka, aby sám určil kraj, který bude
na licenci uveden. Změnu kraje lze provést jen jednou v průběhu kalendářního roku, a to
elektronicky. Kraj, uvedený na licenci, se nemusí shodovat s krajem, kde je registrován aktuální
mateřský klub, za který závodník startuje.

2.4.10. Vydání licence a duplikátu licence je zpoplatněno.
2.5.

Ukončení členství

2.5.1.

Členství v ČTA zaniká vystoupením na základě písemného oznámení adresovaného sekretariátu ČTA.
V takovém případě končí členství dnem doručení oznámení o vystoupení sekretariátu ČTA.
Opětovné přihlášení za člena ČTA může být provedeno nejdříve za 1 rok od data vystoupení.
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2.5.2.

Členství může být ukončeno z důvodu vyloučení z ČTA v souladu se Stanovami ČTA.

2.5.3.

Členství zaniká úmrtím člena, který je fyzickou osobou.

2.5.4.

Členství zaniká automaticky bez zvláštního rozhodnutí v případě, že registrace člena byla provedena
v rozporu se Stanovami či tímto Licenčním řádem, nebo na základě nesprávných údajů.

2.5.5.

V případě ukončení členství z jakéhokoliv důvodu nevzniká členovi nárok na vrácení poměrné části
ročního členského příspěvku.

3.

ČLENSTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB

3.1.

Přihláška

3.1.1.

Právnická osoba žádá o členství v ČTA podáním formuláře „přihláška“.

3.1.2.

Právnická osoba žádající o členství v ČTA musí mít samostatnou právní subjektivitu s přidělením
identifikačního čísla (IČ) a musí splňovat podmínky dle článku 2.3.2 Stanov.

3.1.3.

Součástí přihlášky musí být
3.1.3.1.

vyplnění elektronické verze přihlášky v informačním systému ČTA;

3.1.3.2.

vyplnění a podepsání registrační karty právnické osoby nebo uzavření asociační smlouvy
mezi ČTA a žadatelem;

3.1.3.3.

doložení výpisu z obchodního nebo jiného obdobného rejstříku, pokud je v něm žadatel
zapsán;

3.1.3.4.

doložení kopie znění vlastních stanov či zakladatelských dokumentů, u občanských
sdružení s potvrzením o registraci dokumentů Ministerstvem vnitra ČR;

3.1.3.5.

doložení jmen statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů;

3.1.3.6.

licence a/nebo přihláška nejméně jedné fyzické osoby za člena ČTA, která bude
oprávněna spravovat registrační účet dané právnické osoby v informačním systému ČTA.

3.1.4.

V případě nesprávných údajů musí žadatel o registraci provést jejich opravu, jinak bude přihláška
vyřazena ze zpracování.

3.2.

Registrace členství

3.2.1.

O přijetí právnické osoby za člena ČTA rozhoduje Rada ČTA na základě řádné přihlášky.

3.2.2.

Pro rozhodnutí o přijetí nejsou stanoveny žádné lhůty.

3.2.3.

Rada ČTA může rozhodnout o nepřijetí člena i bez udání důvodu.

3.3.

Ukončení členství

3.3.1.

Členství právnické osoby v ČTA zaniká splněním podmínek stanových v asociační smlouvě, pokud je
uzavřena.

3.3.2.

Členství právnické osoby v ČTA zaniká vystoupením na základě písemného oznámení adresovaného
sekretariátu ČTA. V takovém případě končí členství dnem doručení oznámení o vystoupení
sekretariátu ČTA.

3.3.3.

Členství zaniká zánikem právnické osoby bez právního nástupce.

3.3.4.

Členství právnické osoby může být ukončeno z důvodu vyloučení z ČTA v souladu se Stanovami ČTA.
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3.3.5.

Členství právnické osoby zaniká automaticky bez zvláštního rozhodnutí v případě, registrace člena
byla provedena v rozporu se Stanovami či tímto Licenčním řádem, nebo na základě nesprávných
údajů.

3.3.6.

V případě ukončení členství z jakéhokoliv důvodu nevzniká členovi nárok na vrácení poměrné části
ročního členského příspěvku.

3.4.

Zvláštní ustanovení o změně názvu člena – právnické osoby

3.4.1.

V případě, že dojde ke změně názvu člena, který je právnickou osobou, je člen povinen provést
výměnu licencí všech fyzických osob, kterých se taková změna názvu dotýká a uhradit příslušné
poplatky za výměnu těchto licencí.

4.

PROTESTY PROTI REGISTRACI

4.1.

Podání protestu

4.1.1.

Člen má právo podat protest proti porušení ustanovení Licenčního řádu a/nebo proti rozhodnutí o
registraci k Rozhodčí komisi ČTA (dále jen „protest“). Protest se podává sekretariátu ČTA a je
zpoplatněn.

4.1.2.

Protest je oprávněn podat člen, jehož práva nebo povinnosti jsou a/nebo mohou být dotčeny (dále
jen „účastník“).

4.1.3.

Protest musí být podán do 30 dnů ode dne provedení sporného rozhodnutí.

4.1.4.

Protest musí obsahovat
4.1.4.1.

kontaktní údaje účastníka, který protest podává,

4.1.4.2.

odůvodnění protestu,

4.1.4.3.

důkazy tvrzení účastníka,

4.1.4.4.

podpis účastníka (u právnických osob v souladu se způsobem, jakým právnická osoba
jedná).

4.2.

Rozhodnutí o protestu

4.2.1.

Pokud byl protest podán opožděně, nebo nesplňuje předepsané náležitosti, Rozhodčí komise ČTA
protest odmítne a věcně jej neprojednává. O této skutečnosti vyrozumí účastníka, který protest
podal. Poplatek za podání protestu se v takovém případě vrací v plné výši.

4.2.2.

Je-li protest vzat zpět před jeho projednáváním, Rozhodčí komise ČTA protest neprojednává.
Poplatek za podání protestu se pak vrací v plné výši.

4.2.3.

Rozhodčí komise ČTA o protestu rozhodne na svém nejbližším zasedání, nejdéle však do 30 dnů od
podání protestu.

4.2.4.

Rozhodčí komise ČTA rozhodne o protestu takto:
4.2.4.1.

v případě, že protest není důvodný, protest zamítne a potvrdí provedení registrace,

4.2.4.2.

v případě, že shledá protest důvodným, zejména proto, že registrace byla provedena
v rozporu s tímto Licenčním řádem, registraci zruší.

4.2.5.

Rozhodnutí Rozhodčí komise je konečné a není proti němu přípustný opravný prostředek.
Rozhodnutí o protestu se vyhotovuje písemně a zasílá se všem účastníkům.

4.2.6.

V případě, že Rozhodčí komise ČTA rozhodne, že protest je důvodný, poplatek za podání protestu se
vrací v plné výši.
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5.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Registrace vazeb

5.1.1.

ČTA udržuje v informačním systému ČTA informace o vazbách mezi fyzickými a právnickými osobami
ve smyslu jejich rolí a historii těchto vazeb.

5.1.2.

Vazba člena, který je fyzickou osobou, k členovi, který je právnickou osobou, se nazývá „členství v
klubu“ a změna této vazby podléhá ustanovení Přestupního řádu.

5.2.

Členské příspěvky

5.2.1.

Členové ČTA jsou povinni platit členské příspěvky, jejichž výši určuje valná hromada ČTA.

5.2.2.

Neuhrazení členského příspěvku může mít za důsledek snížení rozsahu a kvality služeb, které jsou
členovi poskytovány, včetně nezapočítání bodových zisků na pohárových soutěžích, nemožnosti
startu na Mistrovských soutěžích a omezení účasti na Valné hromadě ČTA.

5.2.3.

V případě, že členství v ČTA vznikne v době 1. ledna do 30. června kalendářního roku, platí se členský
příspěvek na daný kalendářní rok ve výši 100% roční sazby. V případě vzniku členství v době od 1.
července do 31. prosince se členský příspěvek na daný kalendářní rok platí ve výši 50% roční sazby.

5.2.4.

Roční členský příspěvek je splatný do 31. ledna kalendářního roku. V případě, že členství v ČTA
vznikne po tomto termínu, je roční členský příspěvek na takový kalendářní rok splatný do 30 dnů ode
dne vzniku členství.

5.3.

Společná ustanovení

5.3.1.

Členové jsou povinni udržovat záznamy v informačním systému ČTA v aktuálním stavu a informovat
ČTA o jejich změnách, a to včetně změn svých statutárních orgánů, nebo jejich členů v případě
právnických osob.

5.3.2.

Výčet a skladba datových polí žádostí, přihlášek, oznámení a dalších formulářů jsou v kompetenci
Rady ČTA, jejich aktuální verze jsou k dispozici v informačním systému ČTA a nejsou součástí
Licenčního řádu.

5.3.3.

Veškeré změny, mající vliv na registraci členů ČTA musejí být provedeny v souladu s tímto Licenčním
řádem. Každá změna musí být zaznamenána v informačním systému ČTA.

5.4.

Lhůty

5.4.1.

Lhůty uvedené v tomto Licenčním řádu jsou splněné, byla-li písemnost prokazatelně (dle potvrzení
doručujícího subjektu s poštovní licencí) podána nejpozději v poslední den lhůty k poštovní přepravě
nebo byla-li v poslední den lhůty osobně doručena.

5.4.2.

Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty
nejbližší následující pracovní den.

5.5.

Výklad a změny Licenčního řádu

5.5.1.

Výklad Licenčního řádu provádí technický ředitel ČTA.

5.5.2.

Změny a doplňky Licenčního řádu schvaluje Rada ČTA.
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____________________
Ing. Jaromír Horák
předseda Rady
Česká Triatlonová Asociace
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