Memorandum o spolupráci
hokejových klubů
Zlínského kraje
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Zlínský kraj

1.
HC Berani Zlín - mládež, z.s.
Březnická 4068, 760 01 Zlín
IČ:00531928
Zastoupený Tomášem Valáškem, manažerem mládeže
a
2.

VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z. s.

Na Lapači 394, Vsetín, 755 01
IČ: 22676759
Zastoupený Liborem Forchem, předsedou správní rady
a
3.

HK Kroměříž z.s.
Obvodová 3474/11, 767 01 Kroměříž
IČ: 70418136
Zastoupený Bc. Zdeňkem Bečkou, předsedou představenstva
a
4.

HC SPARTAK Uherský Brod, z.s.
Lipová 703, 688 01 Uherský Brod
IČ: 69652228
Zastoupený Miloslavem Gureněm, předsedou klubu
a
5.

HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.
Školní 867, 687 24 Uherský Ostroh
IČ: 27037487
Zastoupený Bronislavem Zápařkou, členem výboru-generálním manažerem a Lubomírem
Procházkou, předsedou klubu
a
6.

HC Bobři Valašské Meziříčí 2005, z.s.
Kouty 325, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 27005011
Zastoupený Miroslavem Kubo, manažerem mládeže
a
7.

HOKEJOVÝ CLUB BBSS z.s.
Družba 1223, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 40994961
Zastoupený Jaroslavem Vaňkem, prezidentem klubu
a
8.

HC Uherské Hradiště, z. s.
Na Rybníku 1057, 686 01 Uh. Hradiště
IČ: 60370238
Zastupený Bc.Miroslavem Stavjaňou, předsedou klubu a Ing. Richardem Šebestů, sekretářem klubu
a

9.
Hockey dub Rožnov p.R., z.s.
Zimní stadion Bučiska 2305, 756 61 Rožnov p.R.
IČO: 48773026
Zastoupený Markem Mollem, prezidentem klubu

dále společně jako „Kluby"
uzavírají toto

Memorandum o spolupráci
I. Smysl a cíle
1. Smyslem tohoto memoranda je vzájemná spolupráce klubů ve prospěch ledního hokeje ve
Zlínském kraji a společné působení v oblasti sportu s cílem výchovy hráčů.
2. Cílem je vytvoření KRAJSKÉHO CENTRA VÝCHOVY MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO
KRAJE. Činností tohoto centra bude podpora tréninkové péče všech mládežnických hráčů
ve Zlínském kraji a jejich rozvoj.
3. Dalším cílem je působení hráčů ze Zlínského kraje v jednom z klubů v tomto kraji a tedy
jejich udržení v regionu.
II. Závazky
1. Kluby se zavazují ke vzájemné spolupráci, kooperaci a komunikaci ve prospěch ledního hokeje v
kraji.
2. Kluby se zavazují informovat vedení druhého klubu v případě zájmu o hráče druhého klubu
dříve, než dojde k jednání s hráčem a jeho zákonným zástupcem.
3. Kluby se zavazují neprodleně informovat druhý klub, pokud hráč, jeho zákonný zástupce, či
agent, kontaktoval druhý klub se zájmem, či dotazem na působení v klubu, a to jak herním, tak
tréninkovém.
4. Kluby se zavazují, že nerealizují přestup, či hostování, bez souhlasu druhého klubu.
5. Kluby se zavazují na základě odstavce II. bodu 4. nezadat do systému ČSLH přestup, či
hostování, bez souhlasu druhého klubu.
6. Kluby se zavazují, že učiní vše pro to, aby nedošlo k dohodě s jiným klubem mimo Zlínský kraj o
přestupu, hostování, či střídavém startu pokud existuje možnost působení hráče ve vyšší soutěži v
rámci kraje.
7. Kluby se zavazují, že učiní vše pro to, aby nedošlo k dohodě s jiným klubem mimo Zlínský kraj o
přestupu, hostování, či střídavém startu pokud existuje možnost o působení hráče v nižší soutěži v
rámci kraje.
8. Kluby se dohodly spolupracovat v rámci tréninkového procesu ku prospěchu hráčů. Tím se míní
například účast hráčů jednoho klubu v rámci tréninků v klubu druhém, společné organizování a
vedení individuálních tréninků zaměřených na individuální rozvoj hráčských dovedností,
spolupráce v rámci Krajského centra výchovy mládeže ZK.
9. Kluby se zavazují ke vzájemné komunikaci na trenérské úrovni ve prospěch hráčů, například v
případě, že hráč svou výkonností bude mít na působení ve vyšší soutěži. V tomto případě dojde k
doporučení trenéra na zkoušku ve vyšší soutěži v rámci klubů v kraji.

10. Kluby se zavazují ke vzájemné komunikaci na trenérské úrovni ve prospěch hráčů, například v
případě, že hráč svou výkonností nebude mít na působení v dané soutěži. V tomto případě dojde k
doporučení trenéra na zkoušku v rámci klubů v kraji působícím v nižší soutěži.
III. Další ujednání
1. Kluby se zavazují ke společné schůzce minimálně jedenkrát za 3 měsíce, kde bude na pořadu
jednání vyhodnocení spolupráce za uplynulou sezónu a jednání ohledně hráčského obsazení v
klubech, tak aby bylo co nejlépe vyhověno závazkům obsaženým v odstavci II. Bod 1.
2. Kluby se zavazují k schůzce mimo dohodu z odstavce III. bod. 1. kdykoliv o to jeden klub
zažádá. Schůzka se uskuteční do sedmi pracovních dní.
IV. Platnost memoranda
1. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.1. 2020
V. Ukončení smlouvy
Memorandum končí:
1. Odstoupením od memoranda na základě písemného oznámení zaslaném na adresu ostatních stran
memoranda.
2. Odstoupení jedné strany od memoranda nemá vliv na platnost memoranda v rámci ostatních
podepsaných stran.
VI. Závěrečná ustanovení
Memorandum je vyhotoveno v devíti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
Strany prohlašují, že toto memorandum bylo sepsáno dle jejich pravé a svobodné vůle, schváleno
statutárním orgánem, či orgány a na důkaz připojují vlastnoruční podpisy.
Veškeré změny tohoto memoranda je možné učinit pouze písemně formou dodatku na základě
souhlasu všech stran.
Ve Zlíně, dne 15.12.2019

Tomáš Valášek
manažer mládeže HC Berani Zlín, z.s.

Libor Forch
předseda správní rady Valašský hokejový klub, z.s.

Bc. Zdeněk Bečka, MBA
předseda představenstva HK Kroměříž, z.s.

Miloslav Guíeň
předseda klubu HC Uherský Brod

Bronislav Zápařka
generální manažer HOKEJ Uherský Ostroh

Libor Procházka
předseda klubu HOKEJ Uherský Ostroh

Miroslav Kubo
manažer mládeže HC Bobři Valašské Meziříčí 2005, z.s.

Jaroslav Vaněk
prezident klubu Hokejový club BBSS, z.s.

Bc. Miroslav Stavjaňa
X
předseda klubu HC Uherské'Hradiště, z.s.

Marek Moll
prezident klubu Hockey club Rožnov p.R., z.s.

Ing. Richard Šebestů
sekretář klubu HC Uherské Hradiště, z.s.

