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Postup při podání žádosti o hostování
• Jsou dva druhy hostování: Pro soutěže dospělých a pro soutěže dorostu. Hráč může v jedné
žádosti požádat o oba druhy hostování a hostovat v jednom oddílu v obou druzích soutěží.
• Žádost vyplňte pouze jednou.
• Zajistěte všechny potřebné podpisy: hráče, dvou odpovědných činovníků z mateřského oddílu a
jednoho činovníka z oddílu, kam bude hráč hostovat. K podpisům činovníků můžete připojit
razítka oddílů.
• Preferovaný a doporučený způsob poslání žádosti je elektronickou poštou. Vyplněnou žádost
oskenujte či vyfoťte digitálním fotoaparátem a obrázek mi v libovolném vhodném a běžném
formátu pošlete (pdf, jpg apod.), pokud možno v přiměřené velikosti souboru. Samozřejmě je
možné poslat i dva obrázky – líc a rub. Předmět zprávy MUSÍ obsahovat slovo „Hostování“,
mimo něj tam může být i další libovolný text. Ocením i vhodné pojmenování souboru, jméno
hráče se přímo nabízí…
• Připojte informaci o platbě poplatku (200 Kč resp. 100 Kč za dorostence), bez ní žádost nemá
všechny náležitosti.
• Zaslání běžnou poštou je v krajním případě možné, ale dopis NEposílejte doporučeně. Také
nevkládejte do dopisu žádné peníze, úhrada se hradí běžným způsobem sekretariátu (v.s. jako
registrační poplatky).
• V případě dohodě o ukončení hostování vyhotovte v libovolné formě dokument, ve kterém je
tento fakt uveden, podepsaný všemi třemi zúčastněnými stranami (hráč a oba oddíly), a ten mi
doručte výše popsaným způsobem. Přijmu i emailové prohlášení všech třech dotčených stran.
Nezapomeňte na úhradu administrativního poplatku při ukončení hostování ve výši 500 Kč.
• Od ročníku 2017-2018 se standardně nevystavuje průkaz „Povolení hostování“. Aktuální seznam
všech hostování je vždy k dispozici na webu ČKA. Stejně tak mají všichni hráči s povoleným
hostováním příslušný příznak v elektronické evidenci ČKA.
Formální poznámky
• Každé povolené hostování automaticky končí ke 30.6., proto každá žádost v dalším soutěžním
ročníku je Žádost o povolení hostování, s prodloužením to nemá nic společného. Prodloužení
připadá v úvahu pouze v případě, že je hostování povoleno na kratší dobu, než do konce ročníku
(typicky do 31.12.), a hráč a oba oddíly se dohodnou na jeho pokračování, tedy prodloužení.
Používejte správné formuláře.
• Od ročníku 2018-2019 je možné hostovat ve dvou oddílech.
• Instituci hostování podrobně popisuje čl. 15 Pravidel kuželkářského sportu.
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