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PŘÍSPĚVKY A POPLATKY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

platné od 11.3.2013 

1. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Výše členských poplatků byla schválena Valnou hromadou ČTA dne 23.10. 2011. 

Roční členský příspěvek pro 
jednotlivé role uhrazeno do 31. března uhrazeno po 31. březnu 

role závodník mladší 18 let 100 Kč 200 Kč 

role závodník 18 let a více  500 Kč 600 Kč 

ostatní role, fyzická osoba 100 Kč 200 Kč 

právnická osoba 1000 Kč 1500 Kč 

 

Za „závodníka 18 let a více“ se považuje každý závodník, který minimálně 18 let věku dosáhne v celém daném 

kalendářním roce.  

2. POPLATKY 

Výše administrativních poplatků byla schválena Radou ČTA dne 7.11.2012 s účinností od 1.1.2013. 

 

Poplatek1 Kč  

Registrace nového člena (fyzické osoby) 0 

Vystavení licence a/nebo duplikátu 200 

Registrace nového člena ČTA - právnické osoby 1000 

Změna názvu člena (právnické osoby) v přestupním termínu 1000 

Změna názvu člena (právnické osoby) mimo přestupní termín 2000  

Poplatek za protest proti registraci člena  500 

Přestupní řízení v přestupním termínu vyjma vystavení nové licence 200 

Přestupní řízení mimo přestupní termín vyjma vystavení nové licence 1000 

Mediace ČTA u přestupu (minimálně) 1000 

Odvolání proti rozhodnutí o přestupu 1000 

Schválení hostování sportovce do zahraničního klubu. Tento poplatek může 

být navýšen o poplatek Evropské a/nebo světové federaci.  2000 

Hostování zahraničního sportovce v tuzemském klubu (roční poplatek). 

Tento poplatek může být navýšen o poplatek Evropské a/nebo světové 

federaci. 1000 

                                                                 

1
 Není-li stanoveno jinak, jedná se o jednorázové poplatky 
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Hostování zahraničního sportovce v tuzemské profesionální stáji (roční 

poplatek). Tento poplatek může být navýšen o poplatek Evropské a nebo 

světové federaci.  2000 

Hostování tuzemského sportovce v profesionální stáji (roční poplatek) 1000 

Vystavení potvrzení o PROFI licenci jednotlivce ČTA (aj) (např. pro IM) 3000 

Vystavení licence profi stáje na 1 rok, na 2 roky, na 3 roky 5000;8000;9000 

 

Poplatky jsou splatné prostřednictvím platebního systému v rámci informačního systému ČTA, na účet ČTA 

a/nebo bankovním převodem. 

 

Aktualizováno dne 11.3.2014 

 

____________________ 

Ing. Jaromír Horák 

předseda Rady 

Česká Triatlonová Asociace 

 

 


