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SMĚRNICE O PŘESTUPECH A HOSTOVÁNÍ HRÁČŮ
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tato vnitřní směrnice HBC Plzeň-Litice, z.s. (dále jen SK) upravuje podmínky, za nichž se
uskutečňují přestupy a hostování hráčů SK do jiného klubu.
1.2 Účastníky přestupního jednání jsou:
a) hráč nebo hráčka (dále jen hráč),
b) klub, za který je hráč registrován (mateřský klub),
c) klub, do něhož hráč hlásí přestup nebo hostování (dále jen nový klub).
1.3 Nejvyšším přestupním orgánem SK je jeho předsednictvo, které rozhoduje o všech
přestupech a hostování. Žádný člen předsednictva SK nerozhoduje o přestupu a hostování
samostatně.
II.
ŽÁDOST O PŘESTUP NEBO HOSTOVÁNÍ
2.1 Hráč, který žádá o přestup nebo hostování, vyplní čitelně příslušný formulář. Hráč nebo
jeho zákonný zástupce vyplněný formulář vlastnoručně podepíše a uvede datum podpisu.
2.2 Hráč prokazatelně požádá mateřský klub, aby se vyjádřil k jeho žádosti. Může tak učinit
osobně nebo doporučeně poštou. Mateřský klub je povinen nejpozději do 14 dnů od
doručení předat prokazatelně hráči žádost zpět s písemným vyjádřením.
2.3 V případě, že hráč zažádá o přestup nebo hostování těsně před začátkem soutěžního
ročníku (po 15. 8.) nebo v průběhu soutěžního ročníku (září – červen), bude povinen
uhradit SK aktuálně stanovenou výši členských příspěvků SK.
III.
ODSTUPNÉ
3.1 Za přestup nebo hostování hráče uhradí nový klub mateřskému klubu (SK) odstupné,
pokud se kluby nedohodnou jinak, ve výši základní sazby:
a) z týmu 1. Ligy
b) z ostatních týmů dospělých
c) z týmu žen

12 000 Kč
8 000 Kč
4 000 Kč

3.2 Za přestup nebo hostování hráče, který v uplynulých třech kalendářních letech (včetně
roku podání žádosti) reprezentoval ČR na akcích ISBHF (MS seniorů a U20) uhradí nový
klub mateřskému klubu (SK) odstupné ve výši základní sazby uvedené v článku 3.1,
navýšené o 100 %.
3.3 Za přestup nebo hostování hráče ve věku 16 – 26 let uhradí nový klub mateřskému klubu
(SK) odstupné ve výši základní sazby uvedené v článku 3.1, navýšené o 50 %.
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3.4 Za přestup nebo hostování hráče nad 35 let uhradí nový klub mateřskému klubu (SK)
odstupné, pokud se kluby nedohodnou jinak, ve výši základní sazby:
a) z týmu 1. Ligy (do nižších soutěží)
b) z ostatních týmů dospělých (do nižší nebo stejné soutěže)

6 000 Kč
4 000 Kč

3.5 Sazba za hráče nad 35 let platí v případě, kdy se hráč na základě „Čestného prohlášení“
zaváže, že v budoucích 3 letech nebude nastupovat v Extralize nebo 1. Lize.
3.6 Na výši odstupného uvedeného v článku III, nemá vliv délka působení hráče v SK.
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Všechny příslušné formuláře, které při ohlašování přestupu nebo hostování potvrzují
mateřský a nový klub, musí obsahovat podpis funkcionáře SK a razítko SK, jinak jsou
neplatné. Zároveň nesmějí být starší 30 dnů.
4.2 Tato vnitřní směrnice byla schválena předsednictvem SK dne 11. 12. 2018
V.
ÚČINNOST
5.1 Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019
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