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VNITŘNÍ ŘÁD 

BK HAVLÍČKŮV BROD, Z.S.

IČ: 00527734

SEZÓNA 2021– 2022

Práva a povinnosti klubu: 

• Zabezpečit podmıńky pro odborný	sportovnı	́rozvoj hráčů	organizovánıḿ sportovnı	́činnosti 
v	lednıḿ hokeji a krasobruslenı	́trenérským a metodickým vedenıḿ 

• Hradit náklady spojené	se sportovnıḿ rozvojem hráčů	dle možnosti klubu 

• V	průběhu sezóny zajistit led na ZS v	H.Brodě	všem družstvům BK Havlıč́kův Brod 

• Zapůjčit sportovnı	́výstroj hráčům s	přednostı	́ juniorů	a dorostu. Zapůjčená	výstroj bude 
evidována na výstrojnıćh listech a bude se vracet po ukončenı	́ sezóny ve stanoveném 
termıńu. Nevrácené	nebo úmyslně	poškozené	rekvizity budou vyúčtovány hráči k	úhradě 

• Pokud hráč	 změnı	́ v	průběhu sezóny klub nebo ukončı	́ činnost musı	́ zapůjčenou výstroj 
vrátit ihned 

• Zajistit hokejové	hole pro juniory a dorost dle možnosti klubu 

• Poskytovat pitný režim pro mládežnické	kategorie dle možnostı	́klubu. 

• Zajistit dopravu pro všechna družstva na mistrovská	 utkánı	́ dle rozpisu soutěžı	́ dle 
možnostı	́klubu . 

• Mistrovská	utkánı	́do 50 km od Havlıč́kova brodu může určit klub dopravu vlastnı	́ tj. sraz 
před utkánıḿ v	mıśtě	konánı.́ 

• Přıṕravná	utkánı	́na domácıḿ i cizıḿ hřišti musı	́být předem nahlášeny a povoleny tak, 
aby nebyl narušen rozpis trénovánı	́na ZS. Počet přıṕravných zápasů	hrazených klubem 
bude stanoven vedenıḿ klubu, výdaje ostatnıćh přıṕravných utkánı	́ musı	́ uhradit 
jednotlivá	družstva. 

• Zajistit rozhodčı	́na mistrovská	utkánı	́dle rozpisu soutěžı ́

• Zajistit zdravotnı	́službu na mistrovská	utkánı	́dle rozpisu soutěžı ́

• Každé	družstvo má	možnost uspořádat na ZS v	H.Brodě	 jednodennı	́ turnaj (cca 10 hod), 
na který	klub zajistı	́ledovou plochu a ceny do turnaje. Startovné	vybrané	od mužstev složı	́
vedoucı	́mužstva na sekretariátu BK Havl.Brod. Vydělané	penıźe za domácı	́turnaj budou 
použity výhradně	 na potřeby družstva, které	 turnaj uspořádalo. Na venkovnı	́ turnaje v 
sezóně	má	 každé	mužstvo nárok na přıśpěvek 5.000,- Kč, které	 si mohou vybrat jako 
přıśpěvek na startovné, stravu nebo ubytovánı.́ Trenér nebo vedoucı	́ družstva musı	́
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nahlásit termıń konánı	́turnaje minimálně	2. týdny před jeho uskutečněnıḿ. Veškeré	turnaje 
schvaluje výkonný	výbor. 

• Jakékoli připomıńky a dotazy členů	projednává	samostatně	vedenı	́klubu. 

Práva a povinnosti hráčů: 

• Dodržovat řád,	 Etický kodex klubu, který	 je stanoven na ZS a kterému se musı	́ klub 
podřıd́it jako nájemce 

• Udržovat pořádek ve všech prostorách ZS, přıṕadné	poškozenı	́zařıźenı	́bude předepsáno 
k	úhradě	jednotlivci nebo celému družstvu 

• Udržovat rekvizity, které	převzal pro činnost, v	naprostém pořádku, zaviněné	poškozenı	́
bude hráči předepsáno k	úhradě 

• Dodržovat tréninkové	hodiny, vstup na ledovou plochu dle rozpisu 

• Zajistit si na vlastnı	́ náklady lékařskou prohlıd́ku, potvrzený	 tiskopis předá	 vedoucıḿu 
nebo trenérovi před začátkem soutěží. 

• Hráči a funkcionáři klubu majı	́vstup na všechny sportovnı	́akce BK zdarma. Na základě	
celosezónnı	́průkazky případně čipem . Průkazka a čip budou vydány vedoucıḿ družstev 
před zahájenıḿ soutěžı	́ se zálohou 100 Kč. Ztracená	 průkazka nebo čip nebude 
nahrazována. Průkazka nebo čip může být odebrána hráči nebo funkcionáři, který	nebude 
dodržovat vnitřnı	́řád BK. 

• Hráčům žákovských třıd́ tj. 5-9 třıd́ bude umožněn školnı	́ lyžařský	 výcvik a uvolněnı	́ o 
jarnıćh prázdninách. Ostatnı	́aktivity zasahujıćı	́do tréninkového procesu v	sezóně	nutno 
včas tj min. 14 dnı	́ předem konzultovat s	 hlavnıḿ trenérem mužstva. Nerespektovánı	́
tohoto článku bude považováno za hrubé	porušenı	́vnitřnıh́o řádu.  

• Hráči mládežnických družstev jsou vedeni trenéry a vedoucı́mi družstev, s	 nimi 
projednávajı	́veškeré	svoje požadavky 

• V	sezóně	bude pořádán dvoudennı	́hokejový	turnaj „Memoriál Jana Tománka“, který	zajistı	́
9. třıd́a (ml. dorost) ve spolupráci s	vedenıḿ klubu.  

• Dále se pořádá	každý	rok „Memoriál Martina C8echa“, který	pořádá	vždy 8. třıd́a. 

• Každý	člen BK se musı	́při sportovnı	́činnosti i v	občanském životě	chovat podle nejvyššıćh 
měřıt́ek cti a morálky. Bude-li jeho chovánıḿ klub poškozen, může být tento člen z	klubu 
vyloučen. 

• Hráči, trenéři, vedoucí	a funkcionáři všech mládežnických družstev včetně	družstva 
krasobruslení, výkonného výboru a kontrolní	 komise musí	 být minimálně 
sportovními členy členy BK Havlíčkův Brod z.s. - viz. Stanovy klubu BK HB,z.s. 

• Členský	příspěvek je stanoven 500,-Kč	na	 rok	pro	mládež	do	18	 let	 a	1000,-Kč	pro	
dospělého	člena	a	je splatný	nejpozději do 30.11.2021 na účet BK 
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• Hráči BKHB mají členský příspěvek zaplacen v částce oddílového příspěvku. 

• Hráči všech mládežnických družstev, družstva krasobruslení, včetně	 hráčů	 na 
hostování	z	jiných klubů	platí	oddílové	příspěvky. 

• Při nezaplacenı	́ oddıĺového	 přıśpěvku trenér neumožnı	́ hráči účast na tréninkovém 
procesu ani zápase. 

• Vedoucı	́družstva  budou dostávat odměnu Dohodou o provedenı	́práce ve výši přıśpěvku 
kategorie ve které	 vedoucıh́o vykonává	 ve dvou splátkách, 1. splátka do 31.12.2021 a 
druhá	do 31.3.2022 

• Jsou-li v	klubu registrováni dva a vıće sourozenců, platı	́celé	oddıĺové	přıśpěvky  staršı	́
z	nich, každý	dalšı	́platı	́oddıĺové	přıśpěvky ve výši 1000 Kč       

• BK upozorňuje, že bez předchozího souhlasu vedení, nemůže vedoucí	mužstva ani 
trenér vybrat žádné	finanční	prostředky od hráčů	(rodičů). 

• BK upozorňuje, že na klubovém webu bude zveřejňovat jména hráčů	 datum 
narození	a jejich statistiky v odehraných zápasech 

• BK upozorňuje, že je zákaz vstupu rodičů	během tréninku a zápasu do prostoru 
střídaček a kabin.(zavázání	bruslí	v	kabině	se souhlasem trenéra) 

V	přıṕadě, že kdokoliv zajistı	́finančnı	́přıśpěvek (např. formou prodeje reklamy, 
sponzorského daru apod.), má	právo na 10% odměnu za zprostředkovánı.́ Tato částka mu 
bude vyplacena hned po připsánı	́částky na účet BK nebo hotově	složena do pokladny BK. 
Před uzavřenıḿ smlouvy nutno konzultovat s	vedenıḿ klubu.     

Příspěvky se platí	bezhotovostní	platbou : 

Číslo účtu u KB, a.s.:  107-8833300207/0100 

Variabilní	symbol: rodné	číslo hráče bez čísla za lomítkem  

Specifický symbol: ročník hráče 

Text (zpráva pro příjemce): jméno a příjmení	hráče, ročník (VZOR: Jan Novák 2014) 

Konstantní	symbol:     0308      

Oddílové	příspěvky

Základní 
částka* 1 splátka 2 splátka  

 30.9.2021  30.11.2021  

Krasobruslení  5000  2500 2500  

r. 2014 a mladší 3000 1500 1500  

r. 2013 - 2012 5000 2500 2500  

r. 2011 - 2010 6000 3000 3000  

r.2009 - 2002 10000 5000 5000  
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* Základní	částka oddílových příspěvků 

* 1. část je splatná	k	30.9. 2021 

* 2. část je splatná	k	30.11.2021 

  

Informace 

- rozhodujıćı	́pro stanovenı	́přıśpěvku je rok narození hráče   

- platby budou prováděny převodem z účtu 

- přıśpěvky při přechodu do jiného hokejového klubu se nevracı ́

- za kontrolu zaplacených přıśpěvků	je zodpovědný	trenér přıślušného mužstva 

Děti trenérů	,	členů	VV	a	kontrolní	komise	BK Havlíčkův Brod platí	50% 
oddílových příspěvků. 

Rodič	hráče který	vložı	́na účet BK sponzorský	dar většı	́než	15000,- Kč	neplatı	́
oddıĺové	přıśpěvky. Před uzavřenıḿ sponzorské	smlouvy nutno konzultovat s 
vedenıḿ klubu.  

Nově	příchozí	děti kteří	nastoupí	do přípravky nebo krasobruslení	mají	první	
sezonu zdarma.


