
 

 

 
 

 
SMĚRNICE K PŘESTUPU NEBO HOSTOVÁNÍ HRÁČE 

 
 
Přestupy nebo hostování hráčů je možné provádět pouze v přestupních obdobích, tzn. v lednu - 
únoru a červenci - srpnu. Výjimkou dle Soutěžního řádu BSMK je situace, kdy hráč smí přestoupit 
nebo odejít na hostování do jiného týmu i mimo přestupní období, a to v případě, že v dané 
půlsezóně ještě nenastoupil k utkání za svůj mateřský tým, jehož je členem.  
 
V případě přestupu nebo hostování je třeba dodat: 
 

1. Potvrzení o přestupu nebo hostování hráče vyplněné v počtu 3 kusů s tím, že jeden 
zůstane pro účely BSMK, druhý obdrží mateřský tým a třetí nový tým. Potvrzení jsou ke 
stažení na internetovém portálu www.malakopanabrno.cz v sekci „DOKUMENTY – 
POTVRZENÍ“ 

 
2.  Nově vyplněnou přihlášku hráče do BSMK, která je ke stažení na internetovém portálu 

www.malakopanabrno.cz v sekci „DOKUMENTY – PŘIHLÁŠKY A SOUPISKY“ (pouze v 
případě přestupu, v případě hostování se nová přihláška nevypisuje) 

 
3.  Poplatek za přestup hráče v rámci BSMK ve výši 500,- Kč. (250,- je částka za vyhotovení 

registrační karty a zakomponování do systému registru hráčů, včetně převedení jejich 
historie, zbylých 250,- je administrativní poplatek). Poplatek je možné uhradit v hotovosti 
předsedovi Oddělení pro registrace a transfery hráčů, nebo zaslat na číslo účtu BSMK, 
které je uvedeno na internetovém portálu BSMK v sekci „KONTAKTY“, do zprávy pro 
příjemce je třeba uvést jméno hráče, a zda se jedná o přestup nebo hostování 

 
4.  Stávající registrační kartu hráče. V případě přestupu hráče bude registrační karta zrušena, 

v případě hostování hráče zůstane registrační karta na svaze, a to až do doby ukončení 
hostování, poté bude bezplatně vrácena zpět mateřskému klubu. 

 
5.  Soupisku mateřského a nového týmu z důvodu jejich aktualizace.  

 
Všechny výše uvedené dokumenty včetně poplatku je třeba umístit do průhledné „eurofólie“ o 
formátu A4 a dodat na Oddělení pro registrace a transfery hráčů, a to buď osobně, nebo poštou na 
adresu oddělení uvedenou na internetovém portálu www.malakopanabrno.cz.  
 
Vyhotovenou registrační kartu spolu s aktualizovanou soupiskou obdrží odesílatel na uvedenou 
adresu, nebo je možné si vše vyzvednout osobně na Oddělení pro registrace a transfery hráčů. 
Registrační kartu je možné vyhotovit do 48 - mi hodin, za což je účtován poplatek stanovený 
Sazebníkem poplatků a odměn, který je ke stažení na internetovém portálu 
www.malakopanabrno.cz v sekci „DOKUMENTY – SAZEBNÍKY“. Pokud to však není časově 
možné, má Oddělení pro registrace a transfery hráčů právo na dodržení lhůty určené pro vyřízení 
registrace, a to do 10 - ti pracovních dnů od doručení všech výše uvedených dokumentů a 
poplatků. 


