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1. Základní ustanovení  
1.1. Regionální zastoupení Českého svazu full-contactu (dále jen „RZ ČSFu“) jsou územní 

a organizační jednotky Českého svazu full-contactu z.s. (dále jen „ČSFu“). 
1.2. V každém územně samosprávném celku vymezeném zákonem č. 347/1997 Sb., čl. 1, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „kraj“), může působit a vykonávat činnost pouze jeden RZ ČSFu. 
1.3. RZ ČSFu je ve smyslu ustanovení této směrnice považované za dočasné zastoupení ČSFu a 

předchází vzniku Krajského svazu ČSFu (dále jen „KS ČSFu“) dle §4 stanov ČSFu a směrnice 
ČSFu č. 13/2022 – Směrnice pro založení krajských svazů ČSFu. 
 

2. Účel RZ ČSFu 
2.1. RZ ČSFu je považováno za sportovní autoritu pro kraj v němž působí. Účelem RZ ČSFu je 

přispívat k rozvoji kickboxu ve všech jeho formách, disciplínách, organizačních a výkonnostních 
úrovních daného kraje, pořádat a organizovat krajské, případně i oblastní soutěže, a to až do 
doby vzniku KS ČSFu dle stanov ČSFu. 
 

3. Vznik a zánik RZ ČSFu  
3.1. RZ ČSFu vzniká na základě uzavřené písemné smlouvy mezi ČSFu a členem ČSFu – spolkem 

ustanoveném dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.  
3.2. Dnem zápisu KS ČSFu do veřejného rejstříku, RZ ČSFu příslušného kraje automaticky zaniká, 

a to včetně platnosti a účinnosti smlouvy uzavřené dle předchozího článku této smlouvy. 
 

4. Práva a povinnosti ČSFu a RZ ČSFu 
4.1. ČSFu vede členskou evidenci RZ ČSFu a je oprávněn ji dále využívat pro statistické účely, 

kontakt s veřejnou správou, při organizování soutěží a akcí, a k plnění pojistných smluv. 
4.2. ČSFu poskytuje RZ ČSFu přehled členské evidence v tištěné nebo elektronické formě na základě 

prohlášení, že s těmito informacemi bude RZ ČSFu nakládat v souladu s platným zákonem o 
ochraně dat, taktéž rozsah těchto informací bude v souladu s tímto zákonem, tzn. že je potřeba, 
aby RZ ČSFu byl evidován podle příslušného zákona jako správce těchto dat. 

4.3. RZ ČSFu organizuje a řídí sportovní, manažerské, organizační a další záležitosti týkající se 
zaměření ČSFu v rámci kraje a spadající do krajské úrovně (rozsahu), tzn. např. krajské soutěže, 
soustředění a nábory. Pokud se na území kraje pořádají akce, které svým rozsahem přesahují 
krajskou úroveň, je RZ ČSFu povinen poskytnout ČSFu nezbytnou účinnost. 

4.4. RZ ČSFu rozhoduje přijetí nového spolku (klubu) v daném kraji do ČSFu. Rozhodující pro 
zařazení člena do příslušného kraje je daná výhradně adresou sídla spolku. V případě zamítnutí 
žádosti přijetí nového spolku (klubu), může ČSFu požadovat po RZ ČSFu písemné odůvodnění 
zamítnutí žádosti. 

4.5. Veškerá další práva a povinnosti ČSFu a RZ ČSFu neuvedené v této směrnici, musí upravovat 
smlouva dle článku 3.1. této směrnice. 
 

5. Finanční zdroje RZ ČSFu 
5.1. Zdrojem příjmu RZ ČSFu je 100 % z výběru členských příspěvků, které přináleží do klubu daného 

kraje v době platnosti smlouvy dle článku 3. této směrnice. 
5.2. Dalším zdrojem RZ ČSFu je podpora ČSFu prostřednictvím dotace.  
5.3. Výše poskytnuté dotace ČSFu závisí na poskytnuté podpoře ČSFu Národní sportovní agenturou 

(dále jen „NSA“) v oblasti organizace sportovní činnosti pro rok 2023. 
5.4. Postup výpočtu poskytnuté dotace: 

Dotace RZ ČSFu = DNSA / R / M * MRZ 
 DNSA = 20 % z poskytnuté dotace NSA dle čl. 5.3. této směrnice, 
 R = 14 (regionů),  
 M =12 (měsíců), 
 MRZ = počet ukončených měsíců činnosti RZ ČSFu (platnosti smlouvy) dle čl. 3. této směrnice. 
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5.5. Dotace dle čl. 5.2. až 5.4. této směrnice bude poskytnuta výhradně na základě uzavřené písemné 
smlouvy mezi ČSFu a RZ ČSFu, která bude specifikovat podmínky, povinnosti a vymezení účelu 
poskytnuté dotace v závislosti na stanovených podmínkách NSA. 

5.6. Výkonný výbor ČSFu může rozhodnout o navýšení či snížení dotace RZ ČSFu, a to zejména na 
základě činnosti RZ ČSFu v daném regionu (kraji).   

5.7. Pokud NSA dotaci dle čl. 5.3. této směrnice neposkytne či jakkoliv omezí, zakáže apod. použití 
dotace pro činnost RZ ČSFu, ČSFu dotaci dle čl. 5.2. této směrnice neposkytne. 
 

6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
6.2. Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí směrnici č. 3/2021 ze dne 1. 10. 2021. 
6.3. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U71 dne 25. 6. 2022, a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem jejího schválení. 
 

 
.………………………………………. 

Jiří Mulač – předseda ČSFu 


