1.
HC Dukla Jihlava, s.r.o.
Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava
IČO: 25514750
Zastoupená jednatelem Bedřichem Ščerbanem
Společnost zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 29372
a
2.
DUKLA Jihlava – mládež, z.s.
Tolstého1556/ 23, 586 01 Jihlava
IČO: 70802769
Zastoupená místopředsedou Vladimírem Šťastným a předsedou Petrem Koláčkem
Spisová značka: L 7853 vedená u Krajského soudu v Brně

a
3.
Sportovní klub Horácká Slavia Třebíč, z.s.
Kateřiny z Valdštejna 1/1, Jejkov, 674 01 Třebíč
IČO: 44065477
Spolek zastoupen předsedou klubu Ing. Martinem Svobodou
Spisová značka: L 1175 vedená u Krajského soudu v Brně
a
4.
Bruslařský Klub Havlíčkův Brod, z.s.
U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod 1
IČ: 00527734
Spolek zastoupen předsedou Michalem Teplým
Spisová značka: L 9114 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
a
5.
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, z.s.
Jungmanova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26656515
Spolek zastoupen předsedou Miloslavem Šimonem
Spisová značka: L 10322 vedená u Krajského soudu v Brně
a
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6.
SKLH, s.r.o.
Jungmanova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 28297245
Společnost zastoupena jednatelem Miloslavem Šimonem
Spisová značka: C 59439 vedená u Krajského soudu v Brně

a
8.
HC Lední medvědi Pelhřimov z.s.
Táborská 1812, 393 01 Pelhřimov
IČO: 02646099
Zastoupená předsedou Radkem Procházkou
Spisová značka: L 6 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
a
9.

Ice Dragons Telč
Lipolec 14, 380 01 Dačice
IČO: 04016998
Zastoupená jednatelem Ing. Jaromírem Pytlíkem

dále společně jako „Kluby“

uzavírají toto

Memorandum

I. Smysl
Smyslem tohoto memoranda je vzájemná spolupráce Klubů ve prospěch ledního hokeje v Kraji Vysočina a společné
působení v oblasti sportu s cílem výchovy hráčů.

II. Závazky
1. Kluby se zavazují ke vzájemné spolupráci, kooperaci a komunikaci ve prospěch ledního hokeje v kraji. Hlavním
cílem je působení hráčů z Kraje Vysočina v kraji Vysočina.
2. Kluby se zavazují informovat vedení druhého klubu v případě zájmu o hráče druhého klubu dříve, než dojde
k jednání s hráčem.
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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 Kraj Vysočina o přestupu,
hostování, či střídavém startu pokud existuje možnost o 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 Kraj Vysočina o přestupu,
hostování, či střídavém startu pokud existuje možnost o působení hráče v nižší soutěži v rámci kraje.
8. Kluby se zavazují spolupracovat v rámci tréninkového procesu ku prospěchu hráčů. Tím se míní například,
nikoliv však výlučně, 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
KCTM, resp. VTM.
9. Kluby se zavazují ke vzájemné komunikaci na trenérské úrovni ve prospěch hráčů, například, nikoliv však
výlučně, 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, nikoliv však
výlučně, 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.
11. Kluby se zavazují, že v případě zájmu druhého klubu o působení hráče dle odstavce II. bodu 8. a 9. uzavřou
dohodu s klubem v rámci Kraje Vysočina.

III.

Další ujednání

1. Kluby se zavazují ke společné schůzce jedenkrát ročně. Na začátku sezóny, tedy na začátku května, kdy bude
na pořadu jednání bude 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. 6. 2019

V. Ukončení smlouvy
Memorandum končí:
1. Odstoupením od memoranda na základě písemného oznámení zaslaném na adresu ostatních stran
memoranda.
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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 stejnopisu.
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.

V Jihlavě, dne 5. 9. 2019

………………………………………………. ..........
Bedřich Ščerban
jednatel HC Dukla Jihlava, s. r. o.

.......................................................
Vladimír Šťastný
místopředseda DUKLA Jihlava – mládež, z.s.

………………………………………………..
Petr Koláček

.......................................................

Ing. Martin Svoboda

předseda DUKLA Jihlava – mládež, z.s.

předseda SK HS Třebíč, z.s.

……………………………………………….
Michal Teplý
předseda BK Havlíčkův Brod, z.s.

……………………………………………….
Miloslav Šimon
předseda SKLH Žďár nad Sázavou, z.s.
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………………………………………………
Miloslav Šimon
jednatel SKLH, s.r.o.

……………………………………………….
Radek Procházka
předseda HC Lední medvědi Pelhřimov z.s

………………………………………………

Jaromír Pytlík
jednatel Ice Dragons Telč
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