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Směrnice ČAS 
 

ze dne 17. prosince 2020 

 

o zástupcích atletů 
 

 

Předsednictvo ČAS se usneslo na této směrnici 

ČAS: 

 

Čl. 1 

Činnost zástupců atletů 

 

ČAS dohlíží na činnost zástupců atletů. Zástupce 

atleta může zastupovat atleta jen na základě 

písemné smlouvy a se souhlasem ČAS. 

 

Čl. 2 

Poplatek za udělení licence pro zástupce atletů 

 

(1) Poplatek za udělení licence pro zástupce atletů 

na kalendářní rok činí 2 000 Kč a hradí jej žadatel 

při podání žádosti hotově nebo předem bankovním 

převodem či poštovní poukázkou na účet ČAS. 

Pokud žádost bude zamítnuta, poplatek se vrací. 

(2) Zástupce atleta, který v souladu s předpisy 

World Athletics (dále jen „WA“) a se souhlasem 

ČAS zastupuje českého atleta umístěného v daném 

kalendářním roce do 30. místa oficiálních tabulek 

WA, je od poplatku podle odst. 1 osvobozen  

a postupuje podle čl. 3. 

 

 

 

 

 

Čl. 3 

Zástupci atletů podle předpisů WA 

 

(1) Fyzická osoba, která úspěšně složila zkoušku 

zástupce atleta podle předpisů WA nebo byla  

od vykonání zkoušky podle předpisů WA 

osvobozena, je povinna před vydáním registrace  

či autorizace zástupce atleta ze strany ČAS složit 

do advokátní či notářské úschovy ve prospěch ČAS 

jistinu ve výši odpovídající 10 000 USD (podle své 

volby buď v USD či v Kč), a zaplatit poplatek  

ve výši 2 000 Kč. 

(2) Fyzická osoba žádající o obnovu registrace  

či autorizace zástupce atleta ze strany ČAS je 

povinna zaplatit za tuto obnovu poplatek ve výši  

2 000 Kč. Má-li již do advokátní či notářské 

úschovy složenou jistinu podle odst. 1, znovu ji 

neskládá. 

(3) Peněžní prostředky složené v souladu s odst. 1 

do advokátní či notářské úschovy zůstávají po dobu 

trvání této úschovy ve vlastnictví zástupce atleta, 

který je do úschovy složil. Bude-li Arbitrážní radou 

ČAS vydáno rozhodnutí, kterým bude tomuto 

zástupci atleta uloženo uhradit ve prospěch ČAS 

určitou peněžní částku (či budou-li splněny 

případné jiné podmínky předpokládané smlouvou  

o úschově), bude příslušná částka přednostně 

uhrazena prostřednictvím uvedené úschovy. 
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(4) Peněžní prostředky složené v souladu s odst. 1 

tam uvedenou fyzickou osobou do advokátní  

či notářské úschovy jí budou vráceny, doloží-li 

příslušnému advokátovi či notáři dokument  

či dokumenty vystavené a podepsané ze strany 

ČAS či WA, ze kterých bude vyplývat, že 

a) již není u ČAS registrována či autorizována 

jako zástupce atleta a ani nepožádala o obnovu své 

registrace či autorizace a 

b) již nezastupuje žádného českého atleta, který 

byl ke konci předcházejícího kalendářního roku 

veden v seznamu Top-30 WA ve standardní 

disciplíně, a žádný takový český atlet, kterého jako 

zástupce atleta zastupovala, vůči ní nemá žádné 

neuspokojené nároky. 

 

Čl. 4 

Zrušovací a závěrečná ustanovení 

 

(1) Zrušují se 

a) předpis ČAS č. 7/2009 - Směrnice ČAS  

o poplatcích a odměnách v ČAS ze dne  

10. prosince 2009, 

b) předpis ČAS č. 4/2012 - Směrnice ČAS, kterou 

se mění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích  

a odměnách v ČAS, ve znění směrnice ČAS  

č. 4/2011, ze dne 11. prosince 2012, 

c) předpis ČAS č. 4/2015 - Směrnice ČAS, kterou 

se mění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích  

a odměnách v ČAS, ve znění směrnice ČAS  

č. 4/2011 a směrnice ČAS č. 4/2012, ze dne  

4. srpna 2015, 

d) předpis ČAS č. 5/2016 - Směrnice ČAS, kterou 

se mění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích  

a odměnách v ČAS, ve znění směrnice ČAS  

č. 4/2011, směrnice ČAS č. 4/2012 a směrnice ČAS 

č. 4/2015, ze dne 20. září 2016, 

e) předpis ČAS č. 4/2018 - Směrnice ČAS, kterou 

se mění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích  

a odměnách v ČAS, ve znění směrnice ČAS  

č. 4/2011, směrnice ČAS č. 4/2012, směrnice ČAS 

č. 4/2015, směrnice ČAS č. 5/2016 a směrnice ČAS 

č. 7/2016, ze dne 25. června 2018, 

f) předpis ČAS č. 3/2019 - Směrnice ČAS, kterou 

se mění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích  

a odměnách v ČAS, ve znění směrnice ČAS  

č. 4/2011, směrnice ČAS č. 4/2012, směrnice ČAS 

č. 4/2015, směrnice ČAS č. 5/2016, směrnice ČAS 

č. 7/2016 a směrnice ČAS č. 4/2018, ze dne  

14. února 2019, 

g) předpis ČAS č. 3/2020 - Směrnice ČAS, kterou 

se mění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích  

a odměnách v ČAS, ve znění směrnice ČAS  

č. 4/2011, směrnice ČAS č. 4/2012, směrnice ČAS 

č. 4/2015, směrnice ČAS č. 5/2016, směrnice ČAS 

č. 7/2016, směrnice ČAS č. 4/2018 a směrnice ČAS 

č. 3/2019, ze dne 16. ledna 2020. 

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 

2021. 

 

 

 

PaedDr. Libor Varhaník, v. r. 

předseda ČAS 


