
 

LICENČNÍ ŘÁD ČSC 2020 

I. DEFINICE LICENCE 

Licence je osobní doklad opravňující jeho majitele k účasti na cyklistických soutěžích a současně potvrzením jeho závazku respektovat stanovy a 

pravidla Českého svazu cyklistiky (ČSC), Evropské cyklistické unie (UEC) a Mezinárodní cyklistické federace (UCI). Licence je doklad o odborné 

způsobilosti pro cyklistické prostředí, je dokladem o členství v příslušném krajském svazu, který je členem ČSC. Tento doklad vystavuje ČSC členům 

krajských svazů, kteří rozhodují o výši poplatku za vystavení tohoto dokladu. Licence je dokladem o členství v příslušném krajském svazu, pro který 

je licence vystavena a je označena příslušností k tomuto kraji. O vystavení licencí pro své členy mohou žádat pouze krajské svazy, které jsou 

držitelem licence sportovní autority pro cyklistiku v příslušném kraji. Licenci sportovní autority vydává Výkonný výbor nebo Prezídium ČSC. 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Právo účastnit se soutěží organizovaných, řízených nebo kontrolovaných UCI, kontinentálními federacemi UCI, členskými federacemi UCI, ČSC 

nebo jeho členskými složkami mají pouze vlastníci licence. 

2. Licence opravňující účastnit se cyklistických závodů jako PERSONÁL (manažer, sportovní ředitel, trenér, lékař, zdravotník, mechanik, řidič nebo 

jiná funkce uvedená na licenci) nesmí být vydána osobě, která je jako závodník či sportovec shledána příslušným orgánem vinnou z porušení 

antidopingových pravidel UCI nebo antidopingových pravidel jakékoli jiné organizace. 

3. Licence musí být předložena na požádání delegovanému rozhodčímu nebo zástupci ČSC, jiné členské federace UEC a UCI. 

4. Každý, kterému byla na základě jeho žádosti vystavena licence je povinný respektovat stanovy a pravidla UCI, kontinentálních federací, 

členských federací UCI a ČSC. Tento závazek je potvrzen souhlasným stanoviskem sportovce nebo jeho zákonného zástupce na formuláři v 

elektronické podobě, který slouží jako žádost o vystavení licence. 

5. Licence se vydává a je používána na výhradní odpovědnost vlastníka licence nebo jeho zákonného zástupce. 

6. Mezinárodní licence je platná pro příslušný rok vydání od 1. ledna do 31. prosince a platí na území všech států, jejichž národní cyklistická 

federace je členem UCI. 

7. Každá fyzická osoba může vlastnit pouze jedinou licenci znějící na jediný mateřský klub a případně licenci maximálně jednoho dalšího klubu, 

v němž mu mateřským klubem bylo povoleno hostování. Hostování je jezdci povoleno pouze pro jinou disciplínu, než má uvedenu v licenci 

vystavenou na žádost mateřského klubu. Platnost doby hostování v příslušném roce musí být vyznačena na licenci závodníka a doložena 

smlouvou mezi mateřským klubem a klubem, ve kterém závodník hostuje. Mateřský oddíl je povinen zaslat na ČSC kopii této smlouvy. 

8. Licence je platná pouze s podpisem prezidenta ČSC. 

9. Účast na soutěžích uvedených v kalendáři ČSC a kalendáři UCI, účast na mistrovství Evropy, mistrovství světa a v reprezentačních výběrech za 

Českou republiku v jakékoliv disciplíně je podmíněna vlastnictvím licence. 

III. KATEGORIE LICENCÍ 

Licence ČSC se vydávají pro tyto kategorie: 

MEZINÁRODNI LICENCE 

Tato licence se vydává všem žadatelům, kteří z jakéhokoliv titulu provozují závodní cyklistiku v mezinárodních a národních závodech na 

území jakéhokoliv státu, jejichž národní cyklistická federace je členem UCI. 

Mezinárodní licence se vydávají žadatelům o licence pro kategorie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 uvedených níže. 

Mezinárodní licence má formu, jak je uvedeno v kapitole IV/5. 

Držitelé mezinárodní licence se mohou zúčastňovat soutěží na území jakéhokoliv státu, jejichž národní cyklistická federace je členem UCI 

v souladu s platnými předpisy UCI a příslušné národní cyklistické federace. 

2. ZÁVODNÍK (COMPETITEUR) MUŽI - ZENY 

2.1 Žák (Minime) 10-14 let 

2.2 Kadet (Cadet) 15-16 let 

2.3 Junior (Junior) 17-18 let 

2.4 Pod 23 (Moins de 23) 19-22 let 

2.5 Elite (Elite) 23 let a více  

2.6 Masters (Masters) 30 resp 35 let a více (dle pravidel UCI dané disciplíny) 

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující dosažení stanoveného věku v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození. 

K účasti v cyklistických závodech opravňuje výhradně licence kategorie ZÁVODNÍK (COMPETITEUR) 

 



Případné společné starty závodníků více kategorií se řídí pravidly ČSC, sportovně technickými směrnicemi a musí být uvedeny v rozpise příslušného 

závodu. 

Závodník, který dosáhne věku 30 nebo 35 let (dle pravidel UCI dané disciplíny) a více má možnost si zvolit kategorii Masters. Rozhodnutí žadatele pro 

tuto kategorii závodnické licence je konečné a platí až do 31. 12. daného roku. V kategorii Masters nesmí startovat vlastníci licence kategorie Elite a 

naopak. 

 

Disciplíny 

Žadatel o licenci kategorie ZÁVODNÍK uvede vždy jednu hlavní disciplínu, ve které bude soutěžit a dále uvede další doplňkové disciplíny: 

A/ SILNICE 

B/ DRÁHA 

C/ CYKLOKROS 

D/ HORSKÁ KOLA 

E/ SÁLOVÁ CYKLISTIKA 

F/ BMX 

G/ TRIAL 

H/ HANDICAPOVANÍ  

I/ CYKLISTIKA PRO VŠECHNY 

Pro disciplíny A, B, C, D platí kategorizace uvedená pod bodem 2. 

Pro disciplínu E/ platí kategorizace podle čl. 17.5 sportovně technických směrnic ČSC pro sálovou cyklistiku (žáci, dorost, dospělí). 

Pro disciplínu F/ platí kategorizace podle sportovně technických směrnic ČSC pro BMX. 

Pro disciplínu G/ platí kategorizace podle sportovně technických směrnic ČSC pro TRIAL. 

Pro disciplínu H/ platí kategorizace podle věku a klasifikační třídy (typu a výše zdravotního omezení) závodníka stanoveného pravidly UCI  

Pro disciplínu I/ platí předpisy stanovené v kapitole XV. Pravidel UCI, případně zvláštní směrnice ČSC. 

Bez ohledu na zvolenou základní disciplínu mohou vlastníci licence ZÁVODNÍK startovat ve všech výše uvedených disciplínách, nestanoví-li rozpis 

závodu nebo soutěže jiné omezující podmínky. 

3. VODIČ (ENTRAINEUR) 

3.1 Vodič (Entraîneur) Tato kategorie licencí je určena motorovým vodičům cyklistů a řidičům tandemů disciplíny H. 

4. PERSONAL (STAFF) 

4.1 Manažer (Manager) 

4.2 Sportovní ředitel (Directeur Sportif, Directeur Sportif Adjoint, Team Manager, Assistant Team Manager) 

4.3 Trenér (Entraîneur) 

4.4 Lékař (Médecin) 

4.5 Zdravotník (Assistant paramédical) 

4.6 Mechanik (Mécanicien) 

4.7 Řidič (Chauffeur) 

4.8 Jiná funkce (bude upřesněno na licenci) 

Licence této kategorie se vydávají personálu sportovních skupin, klubových, oddílových a jiných družstev, který pro ně zajišťuje při cyklistických 

soutěžích příslušný servis. 

Podmínkou pro vydání licence kategorie 4.3, 4.4, 4.5 je kopie dokladu o získání příslušné kvalifikace (trenér, lékař, zdravotník). 

5. FUNKCIONÁŘ (OFFICIEL) 

Licence této kategorie se vydávají funkcionářům všech organizačních složek cyklistického hnutí (funkcionářům svazových orgánů ČSC, oblastí, 

klubů, oddílů, operátorům časomíry, speakerům rádio-tour, klasifikátorům pro para-cyklistiku ap. - bude upřesněna na licenci) 

6. ROZHODČÍ (COMMISSAIRE) 

Licence této kategorie se vydávají rozhodčím všech stupňů a dopingovým komisařům. 

Podmínkou pro vydání této kategorie licence je získání příslušné kvalifikace rozhodčí-komisař. Stupeň kvalifikace se uvede na licenci. Funkci 

rozhodčího mají oprávnění vykonávat výhradně majitelé licence ROZHODČÍ. 

 

7. POŘADATEL ZÁVODŮ (Organisateur) 

Licence této kategorie se vydávají pořadatelům národních a mezinárodních cyklistických akcí všech kategorií (ředitel závodu nebo jiná funkce v 

organizačním týmu uvedená na licenci) 

8. AGENT ZÁVODNÍKŮ (Agent) 

Licence této kategorie se vydávají agentům profesionálních závodníků (osoba s certifikátem UCI, která na smluvním základě jedná jménem 

závodníků) 

Podmínkou pro vydání licence této kategorie je předložení platného UCI certifikátu agenta závodníků. 

9. ŘIDIČ 

Licence této kategorie se vydávají řidičům vozidel (auto, motocykl atd.) pohybujících se v konvoji silničního závodu. 



IV. POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ 

1. Zásady 

1.1 Vydavatelem licencí pro žadatele s trvalým bydlištěm na území České republiky je bez ohledu na státní příslušnost vždy Český svaz cyklistiky 

/ČSC/. 

1.2 Požádá-li český státní příslušník žijící trvale v cizině o vydání licence cyklistickou federaci země, ve které žije, musí tato federace o jeho žádosti 

informovat ČSC. 

1.3 Stejná povinnost jako v bodě 1.2 této kapitoly se vztahuje i na vlastníky dvojího občanství, z nichž jedno je občanství ČR. 

1.4 Závodník, který je vlastníkem více státních příslušností si musí vybrat jednu příslušnost při první žádosti o licenci. Tento výběr je z pohledu 

pravidel cyklistiky konečný kromě případu, kdy dotyčný vybranou státní příslušnost ztratí. Závodník, který získá další státní příslušnost má 

právo si zvolit tuto příslušnost při první žádosti o licenci následující po získání této další státní příslušnosti. Tento výběr je z pohledu pravidel 

cyklistiky konečný, kromě případu, kdy dotyčný vybranou státní příslušnost ztratí. 

1.5 Požádá-li cizí státní příslušník žijící trvale na území ČR o vydání licence ČSC, musí ČSC o jeho žádosti informovat cyklistickou federaci země, 

jejíž občanství žadatel vlastní. 

1.6 Stejná povinnost jako v bodě 1.4 této kapitoly se vztahuje na vlastníky dvojího občanství, z nichž jedno je občanství ČR. 

1.7 Požádá-li český státní příslušník o vydání licence přímo Mezinárodní cyklistikou federaci UCI, musí sekretariát UCI o této žádosti informovat 

ČSC. 

1.8 Požádat o vydání licence přímo sekretariát UCI může český státní příslušník pouze v případě, že: a/ ČSC 

jeho žádost o vydání licence odmítl 

b/ ČSC na jeho žádost o vydání licence ve lhůtě 30 dnů od jejího podání neodpověděl 

1.9.      Pokud uzavře oddíl s jezdcem smlouvu na dobu určitou přesahující 31.12. příslušného kalendářního roku, v němž byla podána žádost o 

vystavení licence jezdci, je oddíl povinen zaslat na ČSC kopii této smlouvy. Jezdci pak nebude vystavena licence jiného klubu po dobu trvání této 

smlouvy, pokud nejde o případ hostování, či pokud jezdec neprokáže zánik této smluvní povinnosti.  

 

2. Postup 

2.1 Oddíly, kluby si stáhnou z adresy www.ceskysvazcyklistiky.cz/administrativa/1 licence tyto formuláře: „Přihláška k registraci oddílu 2020“, 

Žádost o mezinárodní licenci 2020“, a v případě poprvé vydávané licence i Souhlas se zveřejněním údajů na webu 2020“. 

2.2 Licenční pracovník oddílu, klubu vyplní všechny kolonky na formulářích uvedených v bodě 2.1 tohoto článku. Vyplnění všech kolonek na 

formulářích je povinné a bez nich nelze zaregistrovat oddíl a vydat licenci příslušnému závodníkovi. 

2.3 Podpisem a razítkem oprávněného pracovníka oddílu, klubu se potvrdí, že žadatelé o licenci uvedení na „Žádosti o mezinárodní licenci 2020“ 

jsou členy jmenovaného oddílu, klubu, že žadatelé o kategorii licence ZÁVODNÍK a VODIČ mají platnou lékařskou prohlídku a že uvedené 

údaje odpovídají skutečnosti. 

2.4 Každý žadatel o licenci vlastnoručně podepíše prohlášení „Žádosti o mezinárodní licenci 2020“, které je nedílnou součástí žádosti. Text 

prohlášení je odlišný pro žadatele o licenci kategorie ZÁVODNÍK a VODIČ a pro žadatele o licence ostatních kategorií. 

2.5 Každý nový žadatel o licenci vlastnoručně podepíše formulář „Souhlas se zveřejněním údajů na webu 2020“. 

2.6 Národnost se uvádí oficiálními zkratkami UCI (CZE=česká, SVK=slovenská, GER=německá, POL=polská, AUT=rakouská, HUN=maďarská, 

RUS=ruská atd.). 

2.7 Žadatel přiloží k žádosti svoji věrohodnou fotografii. Pokud takto provedl v roce 2015 a později a podoba na fotografii je věrohodná, novou 

předkládat nemusí. 

Fotografie o rozměru 3,5 cm výšky a 3,5 cm šířky musí být nepoškozená, bez razítek. Na zadní stranu fotografie napíše hůlkovým písmem 

celé jméno a rodné číslo. 

2.8 Žadatel musí uvést jméno, příjmení, telefonní číslo osoby pro kontakt v nouzi, a tento kontakt bude uveden na zadní straně licence pro případ 

nouze 

2.9 Licence kategorie ZÁVODNÍK může být vydána s výjimkou disciplíny BMX a SÁLOVÉ CYKLISTIKY pouze sportovcům starším 10 let. 

2.10 Pro vydání licence je potřeba doručit na ČSC příslušné formuláře (včetně podepsané fotografie) takto: 

„Přihláška k registraci oddílu 2020“ - originál (!) licenčnímu pracovníkovi ČSC na adresu: ČSC, Nad Hliníkem 4, Praha - 5, 150 00, „Žádost o 

mezinárodní licenci 2020“ - sken nahrát pod přihlášením svého oddílu na adrese data.ceskysvazcyklistiky.cz, 

případně „Souhlas se zveřejněním údajů 2020“ - sken nahrát pod přihlášením svého oddílu na adrese data.ceskysvazcyklistiky.cz. 

2.11 Žadatel o licenci kategorie TRENÉR, LÉKAŘ, ZDRAVOTNÍK, ROZHODČÍ a AGENT ZÁVODNÍKŮ doloží k žádosti o licenci kopii dokladu o 

získání příslušné kvalifikace 

 

4. Způsob platby za vystavení licence ČSC 

4.1 Licence 

4.1.1 Žadatel (klub) zašle svoji žádost (viz kapitola IV./2.9) o vystavení licence s věrohodnou fotografií (viz kapitola IV./2.6) a zaplatí bezhotovostně 

3. Roční poplatky  

a) Osoby do 10 let                                           100,- Kč                             

  

b) Osoby od 6 do 18 let 300,- Kč 
c) Osoby od 18 do 65 let 400,- Kč 

d) Osoby nad 65 let + handicap 100,- Kč 

e) Poplatek za registraci klubu 1.000,- Kč 

f) Poplatek za vydání duplikátu 500,- Kč 
 (vydáním duplikátu ztrácí platnost původní licence a každý majitel licence může mít v držení pouze 1 platný duplikát) 

g) Poplatek za přestup 500,- Kč 
h) Poplatek za zaslání zásilky doporučeně 50,- Kč 
 



převodem na č.ú.: 1058881001/5500. Zpět bude zaslána licence ČSC doporučeně včetně faktury. 

4.1.2. Žadatel zašle svou žádost (viz kapitola IV./2.9) o vystavení licence a dostaví se na sekretariát provést úhradu v hotovosti. Bude mu zaslána 

licence doporučeně včetně faktury nebo po vzájemné dohodě si ji vyzvedne osobně v sekretariátu ČSC. 

5. Forma licence 

5.1. Licence má formát platové karty o velikosti 85,60 x 53,98 mm. 

V. ŽÁDOST O VYDÁNÍ LICENCE ČSC 

Ke stažení na internetové adrese ČSC: http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/administrativa/1_licence 

VI. ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOPIE LICENCE PRO UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍHO ŘEDITELE 

DANÉHO TÝMU 
Na vyžádání u licenčního pracovníka. 

VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

1. Licence ČSC kategorie: 

4.1 Sportovní ředitel 

4.2 Trenér 

4.5 Mechanik 

4.6 Řidič 

5.       Funkcionář 

mají v národních závodech pořádaných na území ČR zastupitelnou platnost 

2. Majitelé licencí ČSC kategorie 2.6 ZÁVODNÍK Masters mají právo rovněž vykonávat činnosti odpovídající kategoriím: 

4.1 Sportovní ředitel 

4.2 Trenér 

4.4 Opatrovatel 

4.5 Mechanik 

4.6 Řidič 

5    Funkcionář 

6    Rozhodčí 

a to až do úrovně národních soutěží pořádaných na území ČR. 

3. Majitelé licence ČSC kategorie 6 ROZHODČÍ mají rovněž právo vykonávat v národních závodech pořádaných na území ČR činnosti 

odpovídající kategoriím: 

4.2 Trenér 

4.4 Opatrovatel 

4.5 Mechanik 

4.6 Řidič 

5.       Funkcionář 

4. Při přestupu závodníka musí být zaslána stávající licence, potvrzené přestupní lístky a žádost o licenci vyplněná na nový oddíl spolu s 

dokladem o zaplacení poplatku za přestup na adresu sekretariátu ČSC, určeno licenčnímu pracovníkovi k vystavení nové licence. Závodník, 

oddíl nebo klub nesmí v licenci nic přepisovat nebo doplňovat. Veškeré záznamy v kategoriích a změnách klubové příslušnosti provádí pouze 

licenční pracovník ČSC. V opačném případě je licence neplatná. 

5. Licence bude vydána pouze členům těch klubů, oddílů, které jsou pro příslušný rok zaregistrovány u příslušného krajského svazu nebo o tuto 

registraci žádají. V takovém případě krajský svaz musí této registraci dát souhlas.  Licence bude také vydána všem smluvním členům 

jakéhokoliv týmu registrovaného UCI, kteří mají trvalé bydliště na území ČR. 

6. Licence nebudou vydány členům těch klubů, oddílů, které nemají vyrovnány finanční nebo materiálové závazky vůči ČSC nebo vůči 

příslušnému krajskému svazu, který bude tyto závazky nárokovat u ČSC. 

7. Každý majitel licence zůstává zodpovědný za veškeré přestupky, kterých se dopustil v době, kdy byl jejím držitelem, a to i tehdy, bylo-li s ním 

zahájeno nebo s ním probíhá disciplinární řízení až v době, kdy dotyčný už licenci nemá. 

8. ČSC musí do jednoho týdne informovat UCI o identitě vlastníků mezinárodní licence ČSC, kterým byla licence odebrána, kteří licenci vrátili 

nebo kteří svou licenci neobnovili. 

9. Závodník, který je členem jakéhokoliv týmu registrovaného UCI nesmí vykonávat žádnou jinou funkci ve smyslu tohoto licenčního řádu. 

10. Každý majitel licence je povinen dodržovat etický kodex ČSC. 

11. Licence jsou vydávány na základě platného členství příslušného krajského svazu u ČSC. Krajský svaz předá ČSC seznam oddílů, které jsou 

jeho členy. U nově zaregistrovaných oddílů musí dát příslušný krajský svaz souhlas Českému svazu cyklistiky k registraci. 

12. ČSC vykonává správu databáze oddílů krajským svazům jako servisní činnost. 

13. Členské příspěvky pro oddíly, které intenzivně využívají krytou dráhu v Praze Motole, jsou plně v kompetenci Prezídia ČSC, včetně stanovení 

jejich výše pro daný kalendářní rok. 

http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/administrativa/1_licence


14. Píše-li se v této směrnici o licenčním pracovníkovi ČSC nebo vydávání licencí ČSC je tím myšlena servisní činnost, kterou ČSC vykonává na 

základě uzavřené smlouvy mezi příslušným krajským svazem a ČSC. 

15. Každý krajský svaz má právo vydávat licence samostatně v souladu s příslušnou směrnicí ČSC. 

16. Tento licenční řád byl schválen ……….. a nabývá platnosti dnem xx.xx.xxxx 


