se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou 278 01
IČO: 495 20 342
reg. číslo: 20608
č.ú.: 464027359/0800
(dále jen „Klub“)

Výkonný výbor HOKEJOVÉHO KLUBU KRALUPY NAD VLTAVOU, z.s. (dále jen „VV Klubu“) touto
směrnicí stanovuje pravidla, za nichž lze uskutečnit hostování (popřípadě střídavý start) a přestup
hráčů Klubu do jiného hokejového klubu a naopak, a to vše v souladu s Přestupním řádem mimo
kluby extraligy a I. ligy Českého svazu ledního hokeje, z. s.
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Účastníky přestupního jednání jsou:
a) hráč nebo hráčka po dovršení 18 let (dále jen „Hráč“)
b) zákonný zástupce hráče nebo hráčky do dovršení 18 let věku hráče;
c) klub, v kterém je hráč registrován (dále jen „mateřský klub“),
d) klub, do něhož hráč hlásí přestup nebo hostování (dále jen „nový klub“).
2. Výkonný výbor Klubu rozhoduje o všech přestupech, hostování a střídavých startech jako
kolektivní orgán, a to mimo jiné i na základě stanoviska Hokejové rady Klubu (dále jen „HR
Klubu“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že žádný člen VV Klubu není oprávněn rozhodnout
o přestupu, hostování nebo střídavém startu hráče samostatně.
II. ŽÁDOST O HOSTOVÁNÍ Z KLUBU DO JINÉHO HOKEJOVÉHO KLUBU
1. Hráč nebo jeho zákonný zástupce, který žádá o hostování, vyplní úplně, pravdivě a čitelně
formulář žádosti o hostování z Klubu – vzor žádosti tvoří přílohu č. 1 této směrnice. Vyplněný
formulář vlastnoručně podepíše a uvede datum podpisu a naskenovaný zašle emailem sekretáři
Klubu na emailovou adresu hokejkralupy@seznam.cz;
2. Sekretář Klubu postoupí žádost Hráče nebo zákonného zástupce hráče HR Klubu, aby pro VV
Klubu zpracovala své stanovisko k takové žádosti.
3. HR žádost projedná na nejbližším zasedání a své stanovisko postoupí VV Klubu k rozhodnutí.
4. VV Klubu žádost projedná, rozhodne o žádosti a/nebo s odůvodněním rozhodnutí o žádosti odloží
(takovým důvodem může například být vyčkání na počet hráčů kategorie, z které hráč chce
hostovat či jednání s novým klubem i o dalších hostováních a přestupech apod.).
5. V případě, že Hráč nebo zákonný zástupce Hráče požádá o hostování před začátkem soutěžního
ročníku (od 01. dubna kalendářního roku do 15. srpna kalendářního roku) je povinen Klubu
uhradit před zahájením hostování formou jednorázové souhrnné platby hráčské příspěvky ve výši
jedné poloviny celkových hráčských příspěvků za dobu hostování, nestanoví-li VV Klubu jinak.
6. V případě, že Hráč nebo zákonný zástupce Hráče požádá o hostování v průběhu soutěžního
ročníku (červen – leden), je povinen před podáním žádosti uhradit Klubu nedoplatky hráčských
příspěvků, nestanoví-li VV Klubu jinak.
7. Hráč a/nebo zákonný zástupce Hráče je oprávněn podat žádost o hostování pouze v případě,
že má řádně uhrazeny a vyrovnány veškeré závazky vůči Klubu, zejména hráčské příspěvky,
a současně v žádosti o hostování potvrdí, že před odsouhlasením hostování v Registračním
systému hráčů Českého svazu ledního hokeje z. s. vrátí v řádném stavu veškerou mu Klubem
zapůjčenou výstroj.
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8.

Po odsouhlasení hostování v Registračním systému Českého svazu ledního hokeje, z. s. předá
sekretář Klubu Hráči a/nebo zákonnému zástupci Registrační průkaz hráče.
9. V případě, že Hráč nebo zákonný zástupce zažádá o střídavý start je povinen hradit Klubu
hráčských oddílový příspěvek v plné výši ve smyslu příslušné směrnice.
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III. ŽÁDOST O HOSTOVÁNÍ V KLUBU Z JINÉHO HOKEJOVÉHO KLUBU
Hráč nebo jeho zákonný zástupce, který žádá o hostování v Klubu, Hráč nebo jeho zákonný
zástupce, který žádá o hostování v Klubu, vyplní úplně, pravdivě a čitelně formulář žádosti
o hostování v Klubu – vzor žádosti tvoří přílohu č. 2 této směrnice. Vyplněný formulář
vlastnoručně podepíše a uvede datum podpisu a naskenovaný zašle emailem sekretáři Klubu na
emailovou adresu hokejkralupy@seznam.cz.
Sekretář Klubu postoupí žádost Hráče nebo jeho zákonného zástupce HR Klubu, aby pro VV Klubu
zpracovala své stanovisko k žádosti.
HR žádost hráče projedná s mateřským klubem, a to včetně podmínek pro hostování hráče
v Klubu a předá ji VV Klubu k rozhodnutí.
VV Klubu projedná a rozhodne o žádosti a/nebo s odůvodněním rozhodnutí o žádosti odloží
(takovým důvodem může například být vyčkání na počet hráčů kategorie, v které hráč žádá
hostovat či jednání s mateřským klubem i o dalších hostováních a přestupech apod.).
Jakmile Hráč zahájí účast na trénincích v Klubu je povinen nebo zákonný zástupce hráče předat
sekretáři Klubu Registrační průkaz hráče a zahájit hrazení hráčských oddílových příspěvků na účet
Klubu, a to ve výši stanovené Směrnicí o oddílových příspěvcích Klubu, nestanoví-li VV Klubu
jinak.
Hráč nebo zákonný zástupce, který působí v Klubu na střídavý start je osvobozen od hrazení
oddílového příspěvku, nestanoví-li VV Klubu jinak.
IV. ŽÁDOST O PŘESTUP Z KLUBU DO JINÉHO HOKEJOVÉHO KLUBU
Hráč nebo jeho zákonný zástupce, který žádá o přestup z Klubu, vyplní úplně, pravdivě a čitelně
formulář žádosti o přestup z Klubu – vzor žádosti tvoří přílohu č. 3 této směrnice. Vyplněný
formulář vlastnoručně podepíše a uvede datum podpisu a naskenovaný zašle emailem sekretáři
Klubu na emailovou adresu hokejkralupy@seznam.cz.
Sekretář Klubu postoupí žádost Hráče nebo zákonného zástupce hráče HR Klubu, aby pro VV
Klubu zpracovala své stanovisko k žádosti.
HR Klubu žádost projedná, navrhne podmínky včetně případné výše odstupného (zpravidla podle
Přestupního řádu mimo kluby extraligy a I. ligy Českého svazu ledního hokeje z. s.) pro
uskutečnění přestupu hráče z Klubu do jiného hokejového klubu a předá ji VV Klubu k projednání
a rozhodnutí.
VV rozhodne o žádosti a/nebo s odůvodněním rozhodnutí o žádosti odloží (takovým důvodem
může například být vyčkání na počet hráčů kategorie, z které hráč chce hostovat či jednání
s novým klubem i o dalších hostováních a přestupech apod.).
V případě, že hráč mladší 10 let nebo zákonný zástupce zažádá o přestup v období 1. 5. až 30. 5.
je nutné se k žádosti vyjádřit ve zkráceném řízení nejpozději do 30.5.
Hráč a/nebo zákonný zástupce Hráče je oprávněn podat žádost o přestup z Klubu pouze
v případě, že má řádně uhrazeny a vyrovnány veškeré závazky vůči Klubu, zejména hráčské
příspěvky, a současně v žádosti o přestup potvrdí, že před odsouhlasením přestupu
v Registračním systému hráčů Českého svazu ledního hokeje z. s. vrátí v řádném stavu veškerou
mu Klubem zapůjčenou výstroj.
Po odsouhlasení přestupu v Registračním systému Českého svazu ledního hokeje z. s. předá
sekretář Klubu Hráči nebo zákonnému zástupci hráče Registrační průkaz hráče a vyškrtne hráče
z evidence Klubu.
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V. ŽÁDOST O PŘESTUP DO KLUBU Z JINÉHO HOKEJOVÉHO KLUBU
1. Hráč nebo zákonný zástupce hráče, který žádá o přestup do Klubu, vyplní úplně, pravdivě
a čitelně formulář žádosti o přestup do Klubu – vzor žádosti tvoří přílohu č. 2 této směrnice.
Vyplněný formulář vlastnoručně podepíše a uvede datum podpisu a naskenovaný zašle emailem
sekretáři Klubu na emailovou adresu hokejkralupy@seznam.cz..
2. Sekretář Klubu postoupí žádost Hráče nebo jeho zákonného zástupce HR Klubu, aby pro VV Klubu
zpracovala své stanovisko k žádosti.
3. HR Klubu žádost projedná, navrhne podmínky včetně případné výše odstupného (zpravidla podle
Přestupního řádu mimo kluby extraligy a I. ligy Českého svazu ledního hokeje z. s.) pro
uskutečnění přestupu hráče do Klubu z jiného hokejového klubu a předá ji VV Klubu k projednání
a rozhodnutí.
VV rozhodne o žádosti a/nebo s odůvodněním rozhodnutí o žádosti odloží (takovým důvodem
může například být vyčkání na počet hráčů kategorie, z které Hráč chce hostovat či jednání
s novým klubem i o dalších hostováních a přestupech apod.).
4. Jakmile Hráč zahájí účast na trénincích v Klubu je povinen nebo zákonný zástupce hráče předat
sekretáři Klubu Registrační průkaz Hráče a současně zahájit hrazení (na účet Klubu) hráčských
oddílových příspěvků, a to ve výši stanovené Směrnicí o oddílových příspěvcích Klubu, nestanovíli VV Klubu jinak.
VI. ODSTUPNÉ
1. Za přestup nebo hostování ráče nový klub uhradí HK Kralupy odstupné, pokud se kluby
nedohodnou jinak, a to zpravidla ve výši základní sazby stanovené Přestupním řádem mimo kluby
extraligy a I. ligy Českého svazu ledního hokeje, a. s.
2. Přestup hráče s dohodnutou výši odstupného je VV HK Kralupy povinen realizovat pouze uzavřením
Smlouvy o postoupení registračních práv.
3. Na výši odstupného uvedeného v článku VI, nemá vliv délka působení hráče v HK Kralupy.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Veškeré příslušné formuláře, které při ohlašování přestupu nebo hostování potvrzují mateřský
a nový klub, musí obsahovat podpis dvou členů VV Klubu a razítko, jinak jsou neplatné. Zároveň
nesmějí být starší 30 dnů.
2. Tato směrnice byla schválena VV HK Kralupy dne 1. února 2021.
1.

VIII. ÚČINNOST
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. dubna 2021.
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