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VNITŘNÍ SMĚRNICE MLÁDEŽE V KLUBU 

HC DYNAMO PARDUBICE 
 

1. KATEGORIE 5 – 14 „ZÁKLADNA A SPORTOVNÍ TŘÍDY“ 

- Příspěvky 

o Neuhrazené příspěvky k určitému datu = pozastavení činnosti hráče 

o Neplnění závazků v kodexu rodič /kodexu hráče = rozhodnutí o postihu trenérskou 

radou 

2. KATEGORIE 15 – 19 „AKADEMIE“ 

- V akademii hráči dostávají materiální plnění 

- Toto materiální plnění chceme podmiňovat plněním pravidel/činností ze strany hráčů 

- Neplnění závazků v kodexu rodiče/kodexu hráče = rozhodnutí o postihu trenérskou radou 

 

3. PODMÍNKY MATERIÁLNÍHO PLNĚNÍ 

- Viz. Interní směrnice mládeže klubu HC Dynamo Pardubice – Podmínky materiálního plnění 

- Neomluvená neúčast – v případě, že se hráč nedostaví na TJ/utkání v čase předepsaném na 

oficiálním interním programu družstva bez řádné a včasné omluvy, může klub na základě 

rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění či pozastavit činnost hráče 

- Alkohol, doping, drogy – v případě prokazatelného požití výše uvedených látek, může klub na 

základě rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost 

hráče či ho vyloučit z organizace 

- Šikana – v případě prokazatelného závažného/opakovaného projevu šikany vůči spoluhráčům 

může klub na základě rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění nebo 

pozastavit činnost hráče či ho vyloučit z organizace 

- Poškození majetku klubu, či smluvních a jiných dotyčných organizací – kromě úhrady 

vyčíslené škody, může klub na základě rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální 

plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit z organizace 



 
 

 

       

- Reprezentace klubu – v případě prokazatelného závažného poškozování dobrého jména klubu 

na sportovištích i veřejnosti nepatřičnými projevy chování může klub na základě rozhodnutí 

trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit 

z organizace 

- Neuhrazené příspěvky k určitému datu = může klub na základě rozhodnutí trenérské rady 

upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit z organizace 

- Klubové oblečení – v případě nepoužívání oficiálního oděvu klubu v situacích a při 

příležitostech, kdy tak bylo určeno realizačním týmem/vedením klubu může klub na základě 

rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění 

- Nesplnění interních norem fyzických testů HC Dynamo – v případě nesplnění interních norem 

fyzických testů HC Dynamo (určených vždy předem a včas na základě rozhodnutí trenérské 

rady pro daný rok/sezonu) může klub na základě rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit 

materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit z organizace 

- Nedisciplinovanost v utkáních – v případě závažných či opakovaných trestů 

z nedisciplinovanosti může klub na základě rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit 

materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit z organizace 

- Nedbalý opakovaný přístup v tréninku a utkání – v případě závažného/opakovaného 

neadekvátního přístupu/výkonu hráče v tréninku či utkání může klub  na základě rozhodnutí 

trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit 

z organizace 

- Nerespektování/neadekvátní chování vůči trenérům/realizačnímu týmu/vedení klubu 

/zaměstnancům klubu/arény – může klub na základě rozhodnutí trenérské rady 

upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit z organizace 

- Interní pravidla používání a chování na Ubytovacím zařízení HC Dynamo Pardubice – 

v případě porušení, porušování Interních pravidel používání a chování na Ubytovacím zařízení 

HC Dynamo Pardubice může klub na základě rozhodnutí trenérské rady upravit / pozastavit 

materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit z organizace 

- Klubové akce – v případě neomluvené či neřádné účasti na předem oznámených pro hráče 

povinných klubových akcí a neplnění zadané činnosti na dané akci může klub na základě 

rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či 

ho vyloučit z organizace 



 
 

 

       

- Reprezentace ČSLH – v případě porušování výše uvedených bodů může klub na základě 

rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či 

ho vyloučit z organizace nebo může trenérská rada/klub rozhodnout o neuvolňování hráče pro 

reprezentační akce na danou dobu/do odvolání 

- Školní docházka – v případě řádně neomluvené absence či podezřelého nenaplnění 

minimálního objemu základní docházky může klub na základě rozhodnutí trenérské rady 

upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit z organizace 

- Školní prospěch – v případě, že žák/hráč neprospívá z jednoho či více předmětů na základě 

pravidelné čtvrtletní kontroly či upozornění dané školy může klub na základě rozhodnutí 

trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit 

z organizace. Hráč je povinen na základě výzvy trenérů či vedení klubu předložit svůj aktuální 

výpis známek – prospěch) 

- Dodržování hygienických/zdravotních zásad – v případě porušování obecných veřejně či 

interně známých hygienických/zdravotnických norem či předpisů lékařů může klub na základě 

rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či 

ho vyloučit z organizace 

- Úmyslné ublížení na zdraví – v případě prokazatelného úmyslného poškození zdraví ostatních 

hráčů, trenérů, členů realizačního týmu, zaměstnanců klubu, zaměstnanců arény, soupeřů, či 

jiných lidí může klub na základě rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění 

nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit z organizace 

- Porušování zákona – v případě danými orgány prokazatelného porušení zákona může klub na 

základě rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost 

hráče či ho vyloučit z organizace 

- Drobné delikty (drobné krádeže, sprejování apod.) – v případě prokazatelných drobných 

deliktů může klub na základě rozhodnutí trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění 

nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit z organizace 

- Hrubé porušování zásad slušného chování – v případě prokazatelného porušování obecných 

zásad slušného chování vůči trenérům, realizačnímu týmu, zaměstnancům klubu, 

zaměstnancům arény, spoluhráčům, soupeři, rodičům hráčů může klub na základě rozhodnutí 

trenérské rady upravit/pozastavit materiální plnění nebo pozastavit činnost hráče či ho vyloučit 

z organizace 



 
 

 

       

 

4. NADSTANDARDNÍ PROGRAMY PÉČE O HRÁČE 

- Klub HC Dynamo Pardubice může na základě svého interního rozhodnutí zřizovat specifické 

programy nadstandardní péče o vybrané hráče za účelem jejich dalšího sportovního rozvoje. 

- Podmínky, plnění, obsah, objem, intenzitu a délku programu určuje a vypisuje vždy klub HC 

Dynamo Pardubice dle interního rozhodnutí vedení klubu pro dané období. Detaily programu 

pak následně upravuje trenérská rada. 

- O výběru, zařazení a vyřazení (i průběžného či dočasného) hráčů do daných programů 

rozhoduje vedení klubu/trenérská rada na základě interních kritérií. 

- Pro hráče aktuálně působící v jednotlivých specifických programech platí veškerá pravidla 

materiálního plnění viz. Interní směrnice mládeže klubu HC Dynamo Pardubice – Podmínky 

materiálního plnění. 

- Některé vybrané Jednotlivé programy mohou být i za podmínek navýšení finanční spoluúčasti 

rodičů. 

- Jednotlivé vybrané specifické programy mají své další interní směrnice podmínek účasti. 

- Některé jednotlivé vybrané programy mohou být vázány podpisem specifických smluv 

s klubem HC Dynamo Pardubice. 

 


