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PODMÍNKY CAIHP 
PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O KVALITĚ A REGISTRACI HRÁČSKÉHO 

ZPROSTŘEDKOVATELE (AGENTA) U ČESKÉ ASOCIACE HOKEJISTŮ, z.s. 
Česká asociace hokejistů, z.s., IČO: 227 56 361, se sídlem Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6, 
IČO: 227 56 361, zapsaném ve Spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod Sp. zn. L 
23882 (dále také jako „CAIHP“),  

tímto stanovuje následující podmínky, nezbytné pro vydání osvědčení o kvalitě a registraci hráčského 
zprostředkovatele u CAIHP třetím osobám, které je oprávněno získat jak právnická osoba, tak osoba 
fyzická. 

Zájemce o statut Registrovaného hráčského zprostředkovatele je povinen doručit do sídla CAIHP: 

- originál či úředně ověřenou kopii Žádosti o vydání osvědčení o kvalitě a registraci 
hráčského zprostředkovatele u CAIHP, vlastnoručně podepsanou oprávněnou osobou, dále 

- originál či úředně ověřenou kopii Etického kodexu hráčských zprostředkovatelů 
registrovaných CAIHP, vlastnoručně podepsaným oprávněnou osobou, a dále současně  

- originál či úředně ověřenou kopii Čestného prohlášení k Žádosti o vydání osvědčení o 
kvalitě a registraci hráčského zprostředkovatele u CAIHP, vlastnoručně podepsaným 
oprávněnou osobou, 

- originál vlastnoručně podepsaného či úředně ověřené Poučení o zpracování osobních 
údajů. 

Následně nejpozději do deseti (10) dnů ode dne odeslání shora citovaných listinných dokumentů do 
sídla CAIHP je Zájemce o statut Registrovaného hráčského zprostředkovatele povinen na peněžní 
účet CAIHP číslo 2110167935/2700 (variabilní symbol: IČO žadatele) (zpráva pro příjemce: Poplatek 
agenta k žádosti): 

- poplatek ve výši 0,- Kč, je-li Zájemce o statut Registrovaného hráčského zprostředkovatele 
právnickou osobou, resp.  

- poplatek ve výši 0,- Kč, je-li Zájemce o statut Registrovaného hráčského zprostředkovatele 
fyzickou osobou. 

Zájemce o statut Registrovaného hráčského zprostředkovatele bere na vědomí, že o vydání osvědčení 
o kvalitě a registraci hráčského zprostředkovatele u CAIHP rozhoduje výkonný výbor CAIHP. 

Platnost shora citovaných podmínek je platná ode dne 01. října 2018 do odvolání či jejich změny. 

Dáno v Praze dne 01. října 2018 

Česká asociace hokejistů, z.s. 

Mgr. Libor Zbořil, prezident 


