se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou 278 01
IČO: 495 20 342
č. ú.: 464027359/0800
(dále jen „Klub“)

Výkonný výbor HOKEJOVÉHO KLUBU KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s. (dále jen „VV Klubu“) vydává
v souladu s ustanovením čl. IV odst. 2 stanov Klubu tuto směrnici upravující výši a způsob úhrady
členského příspěvku člena Klubu s omezeným volebním právem (dále jen „hráčský příspěvek“).
1. Tato směrnice:
a) je závazná pro všechny hráče (potažmo zákonné zástupce), kteří se zúčastní tréninkového
procesu a/nebo soutěžních a/nebo přátelských utkání (turnajů) či dalších aktivit Klubu.
b) stanovuje výši hráčského příspěvku pro období hokejové sezóny, tedy počínaje
od 1. května kalendářního roku do 30. 4. následujícího kalendářního roku (hráčské
příspěvky se tak hradí po celé období 12 kalendářních měsíců). Pokud hráči zanikne
členství v Klubu průběhu tohoto období, za který hráčský příspěvek uhradil, hráčský
příspěvek ani jeho poměrná část se obvykle nevrací. Totéž platí i v případě přestupu
hráče do jiného hokejového klubu.
2. Hráči (zákonní zástupci) hradí hráčský příspěvek podle kategorie, do které patří ročníkově (týká
se i ostaršených hráčů) a je vždy stanovena k termínu zahájení nové sezóny (1. 5. kalendářního
roku).
3. Výše hráčského příspěvku pro období od 1. května kalendářního roku do 30. 4. následujícího
kalendářního roku činí:
Měsíční hráčský
Pč
Kategorie
Věková hranice
příspěvek
1 Základna
max. do 6 let
400 Kč
2 1. a 2. třída
6 až 7 let
400 Kč
3 3. až 5. třída
8 až 10 let
1 000 Kč
4 6. až 8. třída (MŽ+SŽ)
11 až 14 let
1 300 Kč
5 Dorost
15 až 16 let
1 400 Kč
6 Junioři
17 až 19 let
1 400 Kč
4. Snížení hráčských příspěvků:
a) mladší sourozenec v Klubu ………………………………………..................... 50% měsíční částky,
b) hráč - rodič řádně vykonává funkci vedoucího družstva……………….. 50% měsíční částky,
c) jiná snížení hráčského příspěvku na základě individuálních rozhodnutí VV Klubu.
5. Hráčský příspěvek je splatný formou bezhotovostních měsíčních plateb nejpozději do 20. dne
měsíce předcházejícího měsíci, za který platba přísluší, a to na účet Klubu, vedený u České
spořitelny, a.s., č. ú.: 464027359/0800 s využitím variabilního symbolu, který bude hráči
(zákonnému zástupci) přidělen sekretářem Klubu a elektronicky sdělen nejpozději do 1. 4.
kalendářního roku. Do zprávy pro příjemce platby musí být uvedeno jméno a příjmení hráče,
ročník narození hráče, např.: Petr Novák 2007.
6. Hráči, kteří mají schválené hostování v Klubu z jiného hokejového klubu, hradí hráčské příspěvky
dle dohody mezi kluby a podle rozhodnutí VV Klubu. Takto stanovený měsíční hráčský příspěvek
je hostující hráč povinen hradit formou pravidelných měsíčních splátek do 20. dne měsíce
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předcházejícího měsíci, za který platba přísluší. Hráč (zákonný zástupce) je povinen se v klubovém
formuláři svým podpisem zavázat hradit určenou částku v pravidelných splátkách s využitím
variabilního symbolu, který bude sdělen emailem sekretářem Klubu. První měsíční platba
hráčského příspěvku je splatná nejpozději ke dni zahájení hostování hráče v Klubu. Do zprávy pro
příjemce platby musí být uvedeno jméno a příjmení hráče, ročník narození, např.: Petr Novák
2007.
7. Hráči, kteří odchází z Klubu na hostování do jiného hokejového klubu, jsou povinni, v případě,
že v individuálních případech VV Klubu nerozhodne jinak, uhradit na účet Klubu formou
jednorázové platby šestinásobek měsíčního hráčského příspěvku dle čl. 4 této směrnice, a to před
tím, než v Registračním systému Českého svazu ledního hokeje z. s. bude Klubem Hráči potvrzeno
hostování v jiném hokejovém Klubu. V opačném případě stanovuje výši hráčského příspěvku
(jeho alikvótní část) nebo termín první měsíční platby VV Klubu na základě doporučení Hokejové
rady. Hráč (zákonný zástupce) uhradí na účet Klubu č.: 464027359/0800 na variabilní symbol
odeslaný hráči (zákonnému zástupci) ve stanoveném termínu.
8. Hráčský příspěvek lze pouze ve výjimečných případech na základě předchozí rozhodnutí VV
Klubu uhradit v hotovosti sekretáři Klubu.
9. V případě, že plátce měsíčního hráčského příspěvku uvede v bankovní transakci platby jiný VS než
přidělený, vystavuje se nebezpečí, že platba nebude spárována s příslušným hráčem. Klub
formou upomínky zaslané emailovou zprávou upozorní plátce na nesprávně uvedený VS.
V případě nerespektování této upomínky, je další ruční dohledání a spárování měsíční platby
hráčského příspěvku včetně zaslání další upomínky zpoplatněno částkou 100 Kč.
10. Hráč a/nebo jeho zákonný zástupce je oprávněn v objektivně odůvodnitelných případech,
zejména v případě zranění, dlouhodobé nemoci hráče nebo jakékoliv jiné události (skutečnosti)
objektivně odůvodňující podání žádosti (příloha č.1), a to co nejdříve po vzniku takové objektivní
skutečnosti, písemně (emailem na adresu hokejkralupy@seznam.cz) požádat VV Klubu o:
a) dočasné pozastavení (přerušení) povinnosti a s tím spojené odložení splatnosti hráčských
příspěvků s návrhem splátkového kalendáře
nebo
b) odpuštění platby (plateb) hráčských příspěvků.
V takové žádosti je povinen žadatel uvést jméno, příjmení hráče, přesné (konkrétní) objektivní
prokazatelné důvody žádosti, dokumenty prokazující existenci objektivních důvodů (pokud
existují) a předpokládanou dobu (období) pozastavení či konkrétní dobu (období) odpuštění
povinnosti hradit hráčské příspěvky.
11. Nově příchozí hráči v rámci náboru do Klubu (s platnou přihláškou hráče do Klubu a bez
registrace hráče v Českém svazu ledního hokeje, z.s.) jsou po dobu tří měsíců od první účasti
hráče na tréninku Klubu osvobozeni od úhrady měsíčního hráčského příspěvku, respektive
povinnost úhrady hráčského příspěvku (ať již formou jednorázové platby nebo pravidelné měsíční
platby) vzniká až počínaje čtvrtým měsícem od první účasti hráče na tréninku Klubu.
12. V případě prodlení hráče (zákonného zástupce) s úhradou hráčských příspěvků je Klub oprávněn
vyloučit Hráče z účasti Hráče na trénincích Klubu, zápasech Klubu, určit povinnost vyklidit šatnu
apod., a to až do doby než dojde k doplacení veškerých dlužných hráčských příspěvků. V případě,
že hráč hostující v Klubu bude Klubu dlužit jakoukoliv částku hráčského příspěvku, nebude
mu vydán, až do doby uhrazení takto dlužné částky, registrační průkaz.
13. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení VV Klubu.

Schváleno výkonným výborem Klubu dne 1. dubna 2021.
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