
Registrace – Český svaz koloběhu 
 
Český svaz koloběhu z. s. (dále jen „ČSK“) je vrcholnou organizací koloběžkového sportu, jejímž účelem 
je péče o všestranný rozvoj sportovního odvětví koloběhu v České republice a hájení zájmů svých členů 
jak v České republice, tak i vzhledem k mezinárodním organizacím, zejména Mezinárodní koloběžkové 
federaci IKSA. 
Hlavní činností ČSK je: 

• Organizace soutěží a závodů v koloběhu, včetně organizace mezinárodních soutěží svěřených 
IKSA k pořádání v ČR. 

• Podpora členů ČSK i ostatních osob přispívajících k naplnění účelu ČSK. 

• Podpora sportovní reprezentace České republiky. 

• Aktivní podpora a propagace všech forem koloběžkového pohybu mládeže a dospělých. 
Stanovy ČSK zde: https://ceskykolobeh.cz/stanovy-ceskeho-svazu-kolobehu/ 
 
Možnost registrovat se má jednotlivec dvěma způsoby – buď jako samostatný jezdec bez klubové 
příslušnosti, nebo pod hlavičkou některého z týmů. V současnosti existuje cca 20 týmů – jmenovitě 
jsou uvedeny např. v pozvánce na valnou hromadu. V současné podobě nemají všechny týmy právní 
subjektivitu, ale v nadcházejícím volebním období již tento status bude vyžadován. 
 
V současné době jsem vedoucím týmu UNIKOSY, registraci ve spolkovém rejstříku připravuji do konce 
kalendářního roku – tj. prozatím nemáme oficiální stanovy, pravidla či příspěvky. V registračním 
portálu jsem správcem týmu UNIKOSY a registraci členů týmu UNIKOSY provádím osobně. V případě 
zájmu mohu provést registraci v našem týmu. Registrace za UNIKOSY je bez jakýchkoli závazků a 
finančních nákladů i do budoucna. Pouze je závodník v kalendářním roce členem týmu, ve kterém je 
registrován. Přestupy mezi týmy probíhají v zimním období. Ze strany UNIKOSY znovu bez jakýchkoli 
finančních nároků. 
K registraci nezletilého na ČSK je nutný souhlas dospělé osoby – při registraci se uvádí povinně: jméno 
zákonného zástupce, e-mailová adresa, nepovinně telefonní číslo. 
K registraci dítěte jsou nutné tyto údaje: jméno a datum narození 
 
 
Registrace dětí je na ČSK zdarma (dospělí 50,- Kč/rok), hradí se pouze závodní licence v případě, že se 
registrovaný chce účastnit Rollo ligy (děti 100,- Kč/rok, dospělí 200 Kč/rok). Pro poskytnutí slevy 
v koloběžkovém kroužku a pro nákup koloběžek je dostatečná registrace, nikoli závodní licence. 
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(po opravě bude doplněn grafický manuál pro individuální registraci) 
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