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SMĚRNICE č.1/2011 
 

I. 

 

Směrnice občanského sdružení HC TRUTNOV se sídlem Na Lukách 460, 541 01 TRUTNOV 

IČO:67441921 upravující vzájemné vztahy, práva a povinnosti mezi hráčem tohoto občanského 

sdružení na straně jedné a tímto občanským sdružením na straně druhé. Tato směrnice je nižší právní 

normou stanov tohoto občanského sdružení, stanov Českého svazu ledního hokeje ČR a dalších 

platných právních předpisů, norem a zákonů České republiky, přičemž tato směrnice nesmí být jako 

nižší právní norma v rozporu s těmito vyššími právními normami.                                  

 

 

II. 

Základní pojmy 

 

2.1  HC TRUTNOV sídlem Na Lukách 460, 541 01 TRUTNOV,  IČO:67441921 se rozumí občanské 

sdružení, které je registrováno pod  IČO:67441921 u Ministerstva vnitra České republiky, mající 

vlastní stanovy.  

 

2.2 Výbor HC TRUTNOV jsou členové občanského sdružení, kteří jsou voleni valnou hromadou 

z členů tohoto občanského sdružení podle platných stanov. 

 

2.3 Předseda HC TRUTNOV je členem tohoto občanského sdružení, který byl zvolen přímo valnou 

hromadou sdružení, nebo výborem HC podle platných stanov. 

 

2.4 Místopředseda HC TRUTNOV je členem tohoto občanského sdružení, který byl zvolen členy 

výboru HC. 

 

2.5 Hráč je osoba, která je řádně registrována tímto občanským sdružením jako hráč ledního hokeje 

občanského sdružení HC Krkonoše (dále jen hráč HC TRUTNOV) u Českého svazu ledního hokeje, 

tedy je vlastníkem registračního průkazu vydaný ČSLH. To neplatí, pokud hráč k registraci u ČSLH 

nesplňuje hranici věku pro řádnou registraci a je přihlášen do občanského sdružení HC TRUTNOV. 

 

2.6 Zákonný zástupce hráče je právnická nebo fyzická osoba, která podle právních norem je 

odpovědna za hráče, který nedovršil 18 let svého věku.  
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2.7 Trénink – tréninková jednotka je organizovaná činnost tímto občanským sdružením na řádně 

určeném místě, v přesně vymezeném čase, zpravidla ve vyznačeném rozpisu ledu na webových 

stránkách tohoto občanského sdružení. 

 

2.8  Mistrovské utkání, dále jen zápas, je organizovaná činnost řízená tímto občanským sdružením na 

řádně určeném místě, v přesně vymezeném čase vyplývající z rozpisu zápasů Krajského svazu ledního 

hokeje Královehradeckého kraje nebo jiného řídícího celku ČSLH. 

 

2.9 Přátelské utkání, je organizovaná činnost řízená tímto občanským sdružením na řádně určeném 

místě, v přesně vymezeném čase. 

 

2.10 Trenér je osoba, která je schválená valnou hromadou tohoto občanského sdružení pro trénování 

určité kategorie tohoto občanského sdružení pro danou sezónu počínající od 1.8. do 30.6 následujícího 

kalendářního roku. 

 

2.11 Vedoucí mužstva je osoba, která je určena trenérem, nebo výborem tímto občanským sdružením 

určité kategorie tohoto občanského sdružení pro danou sezónu počínající od 1.8. do 30.6 následujícího 

kalendářního roku. 

 

 

III. 

Práva a povinnosti občanského sdružení HC TRUTNOV 

 

3.1 Předseda HC 

 

3.1.1 Předseda HC má práva a povinnosti vyplývající ze stanov tohoto občanského sdružení a 

z dalších právních norem vydaných ČSLH. 

 

3.1.2  Je povinen na nejbližší schůzi výboru tohoto občanského sdružení navrhnout do jednání 

podněty, návrhy a stížnosti písemně obdržené nejméně 10 dnů od hráčů  před datem konání schůze 

výboru. Pokud takový podnět, návrh, stížnost obdrží v kratší době, je povinen jej navrhnout výboru do 

jednání na následující schůzi výboru. 
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3.2 Výbor HC 

 

3.2.1Výbor HC je povinen přijmout, zabývat se a projednat podnět, návrh a stížnost hráče na schůzi 

výboru a do 30 dnů hráči sdělit písemné stanovisko výboru včetně rozhodnutí. 

 

3.3 Trenér 

 

3.3.1 Trenér je povinen se podřídit rozhodnutí výboru tohoto občasného sdružení, plnit jeho nařízení a 

řídit se jeho doporučeními. Pro řádný chod dané kategorie, je povinen komunikovat s vedoucím 

mužstva dané kategorie. 

 

3.3.2 Trenér vede trénink a odpovídá za hráče po dobu tréninku, mistrovského utkání, přátelského 

utkání společně s vedoucím mužstva.  

 

3.3.3 Trenér je oprávněn určit sestavu na mistrovské a přátelské utkání. 

 

3.3.4  Přesně danou určenou sestavu hráčů je trenér povinen hráči sdělit nejpozději ihned po ukončení 

posledního tréninku před mistrovským nebo přátelským utkáním, včetně sdělení informací o způsobu 

dopravy na mistrovského nebo přátelského utkání  pokud se o této povinnosti informovanosti hráče 

nedohodne jinak s vedoucím mužstva. 

 

3.3.5 Trenér je povinen zajistit včas přístup do šatny hráče tak, aby hráč mohl řádně a včas nastoupit 

na trénink, mistrovské utkání, přátelské utkání, pokud se na této povinnosti nedohodne jinak 

s vedoucím mužstva dané kategorie. 

 

3.3.6  Trenér po odchodu posledního hráče ze šatny je povinen šatnu řádně uzamknout, tak aby 

nedošlo k vniknutí do šatny neoprávněnu osobou, pokud se na této povinnosti nedohodne s vedoucím 

mužstva dané kategorie. 

 

3.4 Vedoucí mužstva 

 

3.4.1  Vedoucí mužstva je povinen se podřídit rozhodnutí výboru tohoto občasného sdružení, plnit jeho 

nařízení a řídit se jeho doporučeními. Pro řádný chod dané kategorie, je povinen komunikovat 

s trenérem dané kategorie. 

 

3.4.2 Vedoucí mužstva je spoluodpovědný a povinen plnit povinnosti jako trenér podle bodu 3.3.4., 

         3.3.5, 3.3.6 
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3.4.3 Vedoucí mužstva je povinen vést řádnou evidenci hráčů dané kategorie, přičemž tato evidence 

obsahuje jméno a příjmení hráče, rodné číslo hráče, trvalé bydliště hráče, informace o zařazení do 

třídy a školy včetně adresy školy, jméno a příjmení zákonného zástupce hráče, telefonní a e-mailové 

kontakty a tyto informace požadovat od hráčů nebo jejich zákonných zástupců. 

 

3.4.5 Vedoucí mužstva je povinen plnit si povinnosti vyplývající z právních norem Českého svazu 

ledního hokeje ČR.  

 

3.4.6 Po dohodě s trenérem je vedoucí mužstva oprávněn se zúčastnit tréninku. 

 

3.4.7 Vedoucí mužstva není oprávněn určit sestavu hráčů na mistrovské nebo přátelské utkání, to 

neplatí, pokud  určení sestavy mu není nařízeno trenérem. 

 

3.4.8 Vedoucí mužstva eviduje platební povinnost příspěvků hráčů dané kategorie, je oprávněn urgovat 

opožděné platby hráčů. Na požádání je povinen předložit přehled hrazení příspěvků k nahlédnutí 

hráčům (zákonným zástupcům), trenérovi, výboru. 

 

3.4.9  Vedoucí mužstva vůči výboru je povinen řádně vést přehled příspěvků hráčů dané kategorie za 

předmětné období, 

 

3.4.10 Vedoucí mužstva je povinen trenérovi neprodleně sdělit požadavky, návrhy a stížnosti hráčů. 

 

 3.4.11 Vedoucí mužstva je povinen na mistrovské a přátelské utkání dané kategorie uskutečněné na 

ZS v Trutnově:      a) zajistit zdravotní dozor,  

                              b) pořadatelskou službu 

                              c) zajistit vyplacení mzdových náležitostí rozhodčím, časomíře, zdravotní službě,  

 

3.4.12 Vedoucí mužstva je povinen v rámci mistrovského utkání v časové lhůtě podle soutěžního a 

disciplinárního řádu odevzdat oprávněné osobě řádně vyplněnou soupisku hráčů společně 

s registračními průkazy, to neplatí u kategorie u které to není podle SDŘ vyžadováno,  

 

3.5 Hráč 

3.5.. Hráč je povinen se podřídit rozhodnutí výboru tohoto občasného sdružení, plnit jeho nařízení a 

řídit se jeho doporučeními, dále plnit nařízení trenéra vedoucího mužstva. Pokud hráč v předmětné 

době nedosáhl věku 18 let, přebírá jeho práva a povinnosti zákonný zástupce. 
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3.5.2 Hráč je povinen včas a řádně se zúčastnit tréninku, mistrovského a přátelského utkání. Pokud tak 

neučiní, je povinen se neprodleně předem omluvit svému trenérovi, nebo vedoucímu mužstva. 

 

3.5.3 Hráč je povinen udržovat na šatně pořádek, chovat se slušně a řádně pečovat o svěřený, 

zapůjčený materiál v majetku nebo pronájmu tohoto občanského sdružení. 

 

3.5.4 Hráč je povinen se řídit pokyny trenéra a vedoucího mužstva směřující k řádné činnosti tohoto 

občanského sdružení, zejména organizaci tréninku, mistrovského nebo přátelského utkání včetně 

přepravy hráčů na tuto činnost. 

 

3.5.5 Hráč je povinen sdělit  trenérovi odchod z tréninku, mistrovského nebo přátelského utkání, 

pokud tato činnost nebyla trenérem, nebo vedoucím mužstva řádně ukončena a dále trvá.  

 

3.5.6 V období od 1. září do 31. března následujícího kalendářního roku se hráč nesmí účastnit 

soukromé hokejové školy a campů, ani žádné z jejich pořádaných aktivit. Tento zákaz neplatí, pokud k 

této účasti dostane písemný souhlas výboru tohoto občanského sdružení, na základě doporučení 

trenéra. 

 

3.5.7 Hráč se nesmí účastnit tréninku v jiném hokejovém klubu, než ve kterém je registrován. Tento 

zákaz neplatí, pokud k této účasti dostane písemný souhlas výboru tohoto občanského sdružení. 

 

3.5.8 V případě porušení povinnosti hráče podle bodu ad. 3.5.6  a 3.5.7, na návrh trenéra je výbor 

oprávněn hráči pozastavit činnost, zejména se pak účastnit tréninků, nebo mistrovského zápasu, nebo 

přátelského utkání na dobu výborem určenou. O pozastavení činnosti výbor, v zastoupení předsedy, 

nebo místopředsedy a nebo trenéra  ústně  informuje hráče a následně výbor hráči doručí písemné 

rozhodnutí. V tomto rozhodnutí musí být popsáno jednání, kterým porušil předmětné ustanovení, 

porušené ustanovení musí být označeno podle této směrnice a závěrem uvedeno doba platnosti 

pozastavení činnosti. 

3.6 Zákonný zástupce 

3.7  

3.6.1 Zákonný zástupce (rodič) zastupuje hráče po dobu než hráč dovrší 18 let svého věku. Po tuto 

dobu přebírá práva a povinnosti hráče.   

3.6.2 Zákonný zástupce, dále jen rodiče a doprovod hráče, mají zákaz vstupu do šaten hráčů.  

           To neplatí: 

          a) hokejové třídy náboru (1. a 2. třída),  

          b) 3. třída, 

          c) pokud má souhlas trenéra nebo vedoucího mužstva. 
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3.6.3 Zákonný zástupce po dobu tréninku, mistrovského nebo přátelského utkání má zákaz vstupu na 

střídačku hráčů, pokud mu k tomu nedá souhlas trenér nebo vedoucí mužstva. 

 

3.6.4 Zákonný zástupce nesmí před hráči kritizovat práci trenéra, vedoucího mužstva, je však 

oprávněn  podávat písemné stížnosti adresované k předsedovi, nebo místopředsedovi výboru tohoto 

občanského sdružení pro výhrady činnosti trenéra a vedoucího mužstva. 

 

3.6.5 Zákonný zástupce v době tréninku, mistrovského nebo přátelského utkání se chová (fandí) 

slušně, svými výroky nesmí urážet funkcionáře svého a hostujícího klubu.  

 

IV. 

Závěrečné ustanovení 

4.1 Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni zúčastněné osoby uvedené v bodu 2.2 až 2.6, 2.10 a 

2.11. 

4.2 Tato směrnice je platná schválením valnou hromadou tohoto občanského sdružení a jen valnou 

hromadou na návrh výboru, nebo člena tohoto občanského sdružení, může být tato směrnice doplněna, 

změněna, zrušena částečně nebo úplně.  

4.3 Tato směrnice je platná a účinná dnem schválením valné hromady tohoto občanského sdružení. 

4.4 Tato směrnice obsahuje 6 listů obsahující text jedné strany každého listu.Směrnici zpracovali a 

výboru a následně valné hromadě předkládají Aleš Mlčák, Dis a Mgr.Martin Soukup 

 

Směrnice byla projednána na výboru HC TRUTNOV dne 2.května 2011. 

 

Směrnice byla projednána a schválena valnou hromadou HC TRUTNOV dne 12. května 2011, dnem 

12.5.2011 nabývá platnosti a účinnosti. 

 

 

                                     

Zdeněk Poul ,v.r.       Ing.Marek Šváb,v.r. 

předseda HC TRUTNOV                                                                     revizor HC TRUTNOV 


