HRÁČSKÁ SMLOUVA
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
dnešního dne, měsíce a roku
mezi následujícími smluvními stranami

Český svaz ledního hokeje z.s.
se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
zastoupený Aloisem Hadamczikem, prezidentem a
Martinem Urbanem, generálním sekretářem
(dále také jako „Svaz“) na straně jedné
a
hráčem ledního hokeje, panem ................................. r.č. ........................
bytem ..............................................................................................................................................
zastoupený zákonnými zástupci - panem .......................................................................................
bytem ..............................................................................................................................................
a paní ....................................................................................
bytem ..............................................................................................................................................
(dále také jako „Hráč“) na straně druhé
takto:
I.
Úvodní ustanovení
1. Reprezentace České republiky je největší ctí pro každého sportovce.
2. Svaz je nejvyšším představitelem ledního hokeje v České republice a řídí reprezentační družstva
České republiky v ledním hokeji, usiluje o rozvoj českého ledního hokeje a organizuje a řídí jeho
domácí soutěže. Česká republika zejména prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a Svaz vynakládají s cílem dosažení co nejlepší reprezentace České republiky a výchovy
jejích hokejových reprezentantů, jak pro stránce sportovní tak lidské, značné finanční prostředky.
3. Hráč jakožto osoba výjimečná svým talentem, schopnostmi a dovednostmi hráče ledního hokeje
reprezentuje Českou republiku v tomto sportovním odvětví jako reprezentant českého hokeje.
4. Potřeba přesného a úplného vymezení vzájemných práv a povinností v rámci vzájemné spolupráce
na poli reprezentace České republiky v ledním hokeji vede k uzavření této smlouvy.
II.
Práva a povinnosti účastníků
1. Svaz je povinen:
a) zabezpečit v případě nominace Hráče účast Hráče na akcích reprezentace České republikyv
ledním hokeji, a to především na trénincích, soustředěních, campech, zápasech a turnajích, (dále
také jako „Reprezentační akce“) zejména organizováním jeho sportovní činnosti,
1/5

trenérským a metodickým vedením a poskytnutím či zapůjčením sportovní výstroje, výzbroje a
dalšího sportovního náčiní v obvyklém rozsahu při srazu na Reprezentační akci,
b) hradit ze svého náklady spojené s účastí Hráče na Reprezentačních akcích,
c) zajišťovat Hráči po dobu jeho účasti na Reprezentační akci potřebnou zdravotní péči a regeneraci
prostřednictvím svazového lékaře a maséra,
d) platit Hráči smluvní odměnu v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným v čl. III. této
smlouvy.
2. ČSLH má jako jediný právo využívat v průběhu Reprezentačních akcí, ale i mimo tyto akce osobnosti
hráče včetně jeho jména, hlasu, vyobrazení a podpisu, v souvislosti s jeho působením
v reprezentačním družstvu České republiky.
3. Hráč je povinen:
a) po dobu trvání této smlouvy hrát podle této smlouvy hokej ve všech zápasech reprezentace České
republiky v ledním hokeji, zápasech All Stars, mezinárodních zápasech, exhibicích a jiných
zápasech Svazu, ke kterým byl nominován, podle svých nejlepších schopností,
b) zúčastňovat se tréninku, soustředění a zápasů, k nimž byl nominován, a to v místě a čase
stanoveném Svazem, a v dobré fyzické a psychické kondici se udržovat po celou dobu trvání této
smlouvy,
c) případnou neúčast na trénincích nebo utkáních řádně omluvit předem u příslušného trenéra,
d) chovat se při sportovní činnosti i v občanském životě v souladu s obecně platným kodexem cti a
morálky a sportovního ducha a zdržet se jakéhokoliv chování a jednání, které by bylo na újmu
zájmům Svazu a poškozovalo jeho dobré jméno,
e) zlepšovat své fyzické a psychické, jakož i hokejové schopnosti, důsledně dodržovat zásady
denního režimu a zdravé životosprávy,
f) v případě neschopnosti dostát svým povinnostem podle této smlouvy ze zdravotních důvodů
vzniklých po dobu Reprezentační akce se podrobit zdravotní péči ve spolupráci s lékařem Svazu,
g) nejednat s žádnými zahraničními kluby či agenty nebo jinými osobami oprávněnými jednat za
zahraniční kluby o svých současných nebo budoucích službách během Reprezentačních akcí,
h) plně respektovat smlouvy o reklamě a sponzorské smlouvy uzavřené Svazem nebo jeho
smluvními partnery se třetími stranami,
i) účastnit se reklamních akcí a akcí public relations Svazu či jeho obchodních partnerů, pokud to
nenaruší jeho přípravu na sportovní výkon v reprezentaci České republiky nebo v klubu,
j) nepoužívat žádné léky či jiné prostředky bez předchozího souhlasu lékaře Svazu, nepoužívat
dopingové prostředky a na požádání oprávněného orgánu se podrobit antidopingové zkoušce,
k) dodržovat pokyny Svazu týkající se používání značek výstroje, výzbroje, sportovního náčiní a
oblečení při Reprezentačních akcích a dalších aktivitách, na které jej Svaz nominoval, a obdržené
vybavení používat při všech Reprezentačních akcích a dalších aktivitách, ke kterým je Hráč
nominován,
l) po dobu Reprezentační akce nepropagovat slovně ani žádným jiným způsobem výrobky či jiné
produkty firem, které nejsou oficiálními partnery Svazu.
III.
Smluvní odměna
1. Při splnění všech podmínek uvedených v této smlouvě náleží Hráči odměna ve výši 10 EUR za každý
den účasti Hráče na Reprezentační akci v zahraničí, jakožto forma kapesného na krytí drobných
osobních výdajů v místě konání akce (dále také jako „Odměna“).
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2. Odměna bude Hráči vždy vyplacena v hotovosti v průběhu příslušné Reprezentační akce
v zahraničí.
3. Hráč bere podpisem této smlouvy na vědomí, že Odměna je konečná včetně všech odvodů a
podléhá zdanění dle platných daňových předpisů České republiky.
4. Přehled o Odměnách vyplacených Hráči za kalendářní rok vystaví Svaz vždy na základě písemné
žádosti Hráče a zašle jej na Hráčem uvedenou adresu.
5. Hráč podpisem této smlouvy stvrzuje, že není daňovým nerezidentem České republiky. Pokud
dojde ke změně daňového rezidentství Hráče v průběhu trvání této smlouvy, je Hráč povinen tuto
skutečnost nejdéle do 8 dnů písemně nahlásit Svazu.
IV.
Zdravotní způsobilost Hráče
1. Nebude-li Hráč schopen dostát svým povinnostem dle této smlouvy ze zdravotních důvodů, které
nemají příčinu v plnění hráčských povinností dle této smlouvy, z důvodů fyzické či psychické
nepřipravenosti či z důvodů jiných, je Svaz oprávněn pozastavit přiměřeně plnění svých povinností
dle této smlouvy. Tím není dotčeno právo Svazu na postup dle ostatních ustanovení této smlouvy.
2. Zdravotní způsobilost Hráče a případné příčiny jeho nezpůsobilosti v průběhu Reprezentační akce
posuzuje lékař Svazu. Nesouhlasí-li jedna strana s jeho posouzením, Svaz předloží věc neprodleně
nezávislému specialistovi, jehož posouzení zdravotní způsobilosti Hráče se zavazují účastníci
považovat v této věci za konečné.
V.
Důsledky porušení povinností
1. Při závažném nebo opakovaném méně závažném porušení povinností podle této smlouvy ze strany
Hráče může Svaz tuto smlouvu písemně vypovědět, pokud Hráče ve lhůtě jednoho měsíce od zjištění
takového porušení povinností písemně vyzval k nápravě a Hráč v přiměřené lhůtě nápravu
nezjednal. Výpovědní doba je jednoměsíční a její běh počíná prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Hráči doručena.
2. Výpovědí smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody ani právo na zaplacení náhrady nákladů dle
čl. VI. této smlouvy.
VI.
Náhrada nákladů
1. Smluvní strany se dohodly, že pokud se Hráč, ač Svazem nominován, nezúčastní jakožto
reprezentant České republiky Mistrovství světa v ledním hokeji hráčů do 18 let, a to z jakéhokoliv
jiného důvodu než z důvodu zdravotní nezpůsobilosti Hráče uznané lékařem Svazu, bude povinen
zaplatit Svazu náhradu Svazem vynaložených nákladů na sportovní výchovu Hráče, a to v paušální
částce 4.000,- Kč za každý jeden den účasti Hráče na Reprezentačních akcích (dále také jako
„Náhrada nákladů“). Náhradu nákladů bude Hráč povinen zaplatit Svazu nejpozději do 30 dnů ode
dne, v němž bude Hráči ze strany Svazu doručena písemná výzva k úhradě Náhrady nákladů.
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2. Právo na náhradu škody není dohodou o Náhradě nákladů dle odst. 1. tohoto článku dotčeno.
3. Zákonní zástupci Hráče, tedy pan .........................................................................................................
a paní ………............................................................................................................................................
bytem .…................................................................................................................................................
zároveň prohlašují a svými podpisy stvrzují, že pokud Hráč neuhradí Svazu Náhradu nákladů nebo
jiné dluhy v částkách a lhůtách, jak je výše sjednáno, sami Svaz v tomto směru plně uspokojí s tím,
že za tyto dluhy ručí Svazu společně a nerozdílně až do jejich plné výše. Svaz podpisem této
smlouvy ručitele dle předchozí věty tohoto odstavce přijímá.
VII.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je platná a účinná od data jejího podpisu a uzavírá se na dobu určitou
do 31. prosince ............... (pozn.: doplní se rok, v němž Hráč dovrší 18. rok svého věku).
2. Strany této smlouvy berou na vědomí, že uplatnění této smlouvy je odvislé od nominace hráče na
danou Reprezentační akci.
3. Tato smlouva končí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uplynutím doby, na kterou byla uzavřena;
dohodou účastníků;
písemnou výpovědí smlouvy ze strany Svazu za podmínek daných touto smlouvou;
podepsáním nové hráčské smlouvy mezi Hráčem a Svazem;
pokud Svaz nebo Hráč ztratí způsobilost mít práva a povinnosti;
pokud Hráč přestane provozovat svou sportovní činnost, tedy nebude hrát žádnou soutěž
v ledním hokeji jak na území České republiky, tak v zahraničí.
VIII.
Závěrečná ustanovení

1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy se stanou neplatná pro rozpor s obecně platnými
právními předpisy, nemá tato dílčí neplatnost vliv na platnost celé smlouvy.
2. Nemožnost dostát povinnostem z důvodu vyšší moci je pro Svaz důvodem k výpovědi této smlouvy
dle článku V. této smlouvy.
3. Pokud podle této smlouvy činí jeden z účastníků písemné oznámení, činí tak doporučeným dopisem
zaslaným na adresu sídla Svazu nebo na adresu bydliště Hráče. Podání je také možné učinit osobním
předáním proti potvrzení převzetí.
4. Svaz není povinen udávat Hráči důvody jeho případné nenominace na některé z Reprezentačních
akcí.
5. Oprávnění, které Svaz získává podle odst. 2. čl. II. této smlouvy, je Svaz oprávněn vykonávat
samostatně nebo prostřednictvím třetích osob. Svaz je oprávněn získané oprávnění nebo jeho část
zdarma či za úplatu postoupit třetím osobám s tím, že jeho vlastní oprávnění tím není dotčeno.
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6. Shora uvedenou výlučností není dotčeno ani omezeno právo třetích osob na oprávněné zásahy do
osobnostních práv Hráče podle obecně závazných právních předpisů, zejména podle § 88 odst. 2 a
§ 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i ze skutečnosti, že Hráč má z hlediska
ochrany osobnosti postavení osoby veřejného zájmu. Stejně tak není dotčena zákonná ochrana
osobnostních práv Hráče.
7. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle projevu jejich svobodné a vážné vůle, těmto
projevům odpovídá a jako takovou ji ve dvou vyhotoveních podepisují. Jedno vyhotovení obdrží
Hráč, druhé Svaz. Hráč výslovně prohlašuje, že všem ujednáním této smlouvy rozumí, a že smlouva
obsahuje taková ujednání, která jsou plně přiměřená jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající
jeho věku.

V ………………………… dne ........................................

............................................................
Hráč

...........................................................
Svaz

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

...........................................................
Svaz

............................................................
zákonní zástupci Hráče
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