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HRÁČSKÁ SMLOUVA
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB
se sídlem Na Lapači 394, Vsetín-Rokytnice, PSČ 755 01
IČ: 22676759
DIČ: CZ22676759
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, L 7980
zastoupený Liborem Forchem, předsedou správní rady
-

dále také jen jako „Klub“

a
jméno a příjmení
datum narození

rodné číslo

bydliště
zastoupený zákonnými zástupci:
jméno a příjmení

datum narození

jméno a příjmení

datum narození

bydliště
-

dále také jen jako „Hráč“

-

společně také jen jako „smluvní strany“ či „účastníci“
takto:

I.
Úvodní ustanovení
Účastníci této smlouvy se dohodli, že tuto smlouvu uzavírají jako smlouvu nepojmenovanou
dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění. Touto
smlouvou je upraven právní vztah mezi Klubem a Hráčem, respektive vymezuje jejich
vzájemná práva a povinnosti.
Poznamenává se, že vzhledem k nezletilosti Hráče za něj tuto smlouvu uzavírají jeho rodiče,
coby jeho zákonní zástupci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
II.
Předmět smlouvy
1. Klub provozuje svou sportovní činnost jako účastník hokejových soutěží. Ke splnění svých
sportovních cílů k prosazení Klubu na poli ledního hokeje se na základě této smlouvy Klub
stává po dobu platnosti této smlouvy oprávněným a výlučným uživatelem fyzických a
psychických schopností Hráče v oblasti ledního hokeje.
parafa Klub

1

parafa zákonný zástupce

vzor
2. Hráč jakožto osoba výjimečná svým talentem, schopnostmi a dovednostmi hráče ledního
hokeje, vykonává svou sportovní činnost amatérského hokejisty v Klubu.
3. Předmětem smlouvy je poskytnout a zabezpečit Hráči podmínky za účelem zajištění jeho
nejlepšího sportovního výkonu v rámci možností Klubu, a to vše v rozsahu stanoveném touto
smlouvou.
4. Nedílnou součástí této smlouvy, jako její nedílná příloha č. 1 je rozpis finančních nákladů
Klubu na Hráče (dále také je jako „rozpis nákladů“).
III.
Práva a povinnosti Klubu
Klub se na základě této smlouvy zavazuje po celou dobu platnosti této smlouvy zajistit ve
prospěch Hráče zejména tyto činnosti:
-

poskytnout Hráči do užívání potřebnou výstroj, výzbroj, náčiní a ostatní vybavení
v rámci možností Klubu za účelem provozování činnosti Hráče podle této smlouvy,

-

v zájmu zajištění své činnosti nést přiměřené náklady spojené s přípravou Hráče a
s jeho účastí na utkáních, ostatních jednáních a činnostech konaných v zájmu Klubu;
těmito náklady se rozumí zejména náklady Klubu na dopravu na sportovní soutěže,
zdravotní péči, regeneraci a rehabilitace,

-

zabezpečit odborný sportovní rozvoj Hráče zejména organizováním jeho sportovní
činnosti, trenérským a metodickým vedením k provozování sportovní činnosti dle této
smlouvy,

-

hradit ze svého náklady spojené s odborným sportovním rozvojem Hráče, a to zejména
náklady spojené s organizováním sportovní činnosti Hráče, provozováním sportovišť
Klubu, zajišťováním trenérů a jiných výkonných osob Klubu a účastí Hráče
v jednotlivých soutěžích,

-

umožnit Hráči uzavření hráčské smlouvy s jiným klubem ledního hokeje, ale to pouze
za plnění předpokladu uzavření předchozí dohody s tímto klubem o odstupném za
Hráče vč. sjednání termínů zaplacení tohoto odstupného v souladu s pravidly platnými
pro přestupy v rámci ČR, IIHF a mimo IIHF.

IV.
Práva a povinnosti Hráče
1. Hráč se na základě této smlouvy zavazuje po celou dobu platnosti této smlouvy konat ve
prospěch Klubu zejména tyto činnosti:
a) hrát podle této smlouvy lední hokej ve všech přátelských a soutěžních zápasech,
mezinárodních utkáních, exhibičních utkáních a jiných zápasech Klubu, ke kterým byl Hráč
nominován, a to podle svých nejlepších schopností pod vedením, řízením a dle pokynů Klubu,
b) zúčastňovat se tréninků, soustředění a zápasů Klubu, k nimž byl nominován a Klubem
uvolněn, a to v místě a čase stanovenými Klubem,
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c) udržovat se po celou dobu platnosti této smlouvy v dobré fyzické a psychické kondici,
d) zlepšovat své fyzické a psychické, jakož i hokejové schopnosti a dovednosti,
e) v případě neschopnosti dostát svým závazkům podle této smlouvy ze zdravotních důvodů,
je Hráč povinen se neprodleně podrobit zdravotní péči, zdravotnímu vyšetření či rehabilitaci
ve spolupráci s Klubem a jeho spolupracujícími lékaři,
f) nejednat s žádnými jinými kluby, hráči či agenty, či jinými osobami oprávněnými jednat za
kluby o hráčových současných nebo budoucích aktivitách bez předchozího písemného
souhlasu Klubu; v případě možnosti uzavření smlouvy mezi Hráčem a agentem, je Hráč
povinen do 10 dnů od okamžiku, kdy se takovou skutečnost dozvěděl, písemně ji oznámit
Klubu včetně specifikace osoby agenta a všech spojení na jeho osobu; v případě, že taková
smlouva již existuje, je Hráč povinen do 10 dnů od data uzavření takovéto smlouvy tuto
skutečnost písemně oznámit Klubu včetně specifikace osoby agenta a všech spojení na jeho
osobu.
V.
Zvláštní ujednání
1. Hráč podpisem této smlouvy výslovně uděluje svůj souhlas Klubu ke všem úkonům, které
přímo nebo nepřímo souvisí s ledním hokejem a popularitou Hráče, včetně účelů propagace
vlastní činnosti Klubu, hokejové soutěže a ledního hokeje obecně.
VI.
Postoupení práv a závazků
1. Klub je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy jinému hokejovému
klubu vždy pouze se souhlasem Hráče; nevyjádří-li se Hráče do 10 pracovních dnů ode dne,
kdy mu bude Klubem oznámen záměr postoupit svá práva a povinnosti váznoucí k jeho osobě
jinému hokejovému klubu, má se za to, že Hráč s postoupením souhlasí bez připomínek.
Takové postoupení musí Klub Hráči oznámit písemně nejméně 10 pracovních dnů předem
s uvedením místa a času, kde má Hráč nastoupit, jakož i dobu, po kterou má postoupení trvat.
Takové postoupení musí být v souladu s předpisy a řády Českého svazu ledního hokeje.
2. V případě, že Klub po dobu trvání této hráčské smlouvy uvolní Hráče na hostování do
jiného týmu, který v dané sezóně působí ve stejné, případně nižší soutěži organizované
ČSLH, než působí Klub, je Hráč povinen Klubu uhradit náklady spojené s jeho výchovou,
vyjma případu, kdy Hráč nastoupí na střední školu mimo okres Vsetín, která svým zaměřením
studia v okrese Vsetín není a předloží Klubu potvrzení o jeho studiu na takovéto škole –
v tomto konkrétním případě není Hráč povinen Klubu uhradit náklady spojené s jeho
výchovou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Poznamenává se, že náklady Klubu spojené
s výchovou Hráče jsou specifikované v příloze č. 1 této smlouvy.
3. V případě, že Klub po dobu trvání této hráčské smlouvy uvolní Hráče na hostování
z výkonnostních důvodů do jiného týmu, který v dané sezóně působí v nižší soutěži
organizované ČSLH, než působí Klub, není Hráč povinen Klubu uhradit náklady spojené
s jeho výchovou specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.
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4. V případě, že Klub po dobu trvání této hráčské smlouvy uvolní Hráče na hostování do
jiného týmu, který v dané sezóně působí ve vyšší soutěži organizované ČSLH, než působí
Klub, není Hráč povinen Klubu uhradit náklady spojené s jeho výchovou specifikované
v příloze č. 1 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Po dobu postoupení práv a závazků plní Hráč své povinnosti dle této smlouvy vůči klubu,
jemuž byla práva a povinnosti postoupena.
VII.
Zdravotní nezpůsobilost Hráče
1. Nebude-li Hráč schopen dostát svým závazkům dle této smlouvy ze zdravotních důvodů,
které povedou k ukončení sportovní činnosti Hráče a bude-li zároveň zrušena registrace Hráče
na dobu minimálně dva roky, nebude Klub požadovat žádná plnění vyplývající z této
smlouvy.
2. Zdravotní způsobilost Hráče a příčiny jeho eventuální nezpůsobilosti posuzuje vždy
odborný lékař.
VIII.
Důsledky porušení smlouvy
1. Při podstatném porušení závazků podle této smlouvy může jedna smluvní strana tuto
smlouvu jednostranně písemně vypovědět, a to v případě, porušuje-li druhá smluvní strana
své povinnosti i poté, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost výpovědi
výslovně upozorněna. V případě, že výpověď podá Klub, není tím dotčeno právo na uplatnění
zaplacení již vynaložených nákladů Klubu či případné náhrady škody, které lze vymáhat
samostatně; výše nákladů Klubu se v tomto případě určí podle rozpisu finančních nákladů
Klubu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Podstatným porušením závazků dle této smlouvy se rozumí zejména každé jednotlivé
porušení povinností uvedených v ustanovení čl. III., čl. IV. písm. f) a čl. V. této smlouvy.
IX.
Ukončení smlouvy
1. Tato smlouva končí:
- uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
- písemnou dohodou účastníků této smlouvy,
- písemnou výpovědí smlouvy za podmínek daných touto smlouvou, kdy výpovědní lhůta činí
jeden měsíc a její běh počíná prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena druhé straně,
- podepsáním nové hráčské smlouvy,
- v případě, pokud Klub ztratí právní způsobilost nebo přestane provozovat svou sportovní
činnost (Klubu nevzniká nárok na úhradu nákladů dle přílohy č.1 této Smlouvy).
2. Klub si vyhrazuje právo stanovit výši odstupného za uvolnění Hráče do jiného hokejového
klubu. Odstupné je povinen zaplatit klub, který hráče převezme. Zaplacením odstupného
zaniká právo Klubu na uplatnění práva případné náhrady nákladů dle bodu 4. tohoto článku.
3. Při ukončení smlouvy se další uplatnění Hráče řídí platnými předpisy a řády ČSLH a IIHF.
Pokud Hráč přestane hrát podle této smlouvy hokej, a to z jakéhokoliv důvodu, včetně
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zdravotní a psychické nezpůsobilosti a nepřipravenosti, zavazuje se Hráč podpisem této
smlouvy nehrát hokej a neúčastnit se aktivně jako hráč žádných utkání soutěže, nižší soutěže,
mezinárodních utkání, exhibičních a jiných utkání ostatních klubů, a to po dobu 12
kalendářních měsíců od ukončení této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy za podmínek uvedených v odstavci prvém
tohoto článku, (s výjimkou případu, kdy smlouva skončí prostým uplynutím doby, na kterou
byla sjednána), anebo z jiných závažných osobních důvodů na straně Hráče a bude-li zároveň
zrušena registrace Hráče na dobu minimálně dva roky, nebude Klub požadovat žádná plnění
vyplývající z této smlouvy (s výjimkou výpovědi Smlouvy ze strany Klubu z důvodů
vyplývajích dle článku VIII. této Smlouvy). V případě, že ke zrušení registrace nedojde a
Hráč bude nadále pokračovat ve sportovní činnosti u jiného klubu, zavazuje se Hráč uhradit
Klubu veškeré náklady vyplývající dle přílohy č.1 této Smlouvy a to zcela či poměrně k počtu
odehraných sezón Hráčem v Klubu. Splatnost úhrady těchto nákladů je 60 dnů od jejího
písemného uplatnění Klubem vůči Hráči.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, kdy její účinnost počíná dnem, kdy bude od obou
smluvních stran podepsána, a končím dnem, kdy Hráč nabude zletilosti. Hráč se podpisem
této smlouvy zavazuje Klub písemně informovat nejméně 10 dnů předem, kdy zletilosti
nabude s uvedením právní skutečnosti, na základě které se tak stane.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se tato smlouva, práva, závazky a právní
poměry z ní vyplývající, vznikající a související dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012,
Občanský zákoník, v platném znění.
3. Po ukončení platnosti této smlouvy má Klub přednostní právo na uzavření (opci) nové
smlouvy, o které je Hráč povinen s Klubem jednat. Na jednání se stanovuje doba dva měsíce
před ukončením platnosti této smlouvy.
4. Jestliže bude Hráči prokazatelně nabídnuta po dosažení zletilosti smlouva třetí osobou a
Klub současně nabídne Hráči stejné smluvní podmínky, je Hráč povinen uzavřít takovou
smlouvu s Klubem.
5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně
neplatnými nebo jestliže v této smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena
platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou
smluvní strany nejpozději ve lhůtě 10 dnů od tohoto zjištění neprodleně takové platné
ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
Tento článek je plně oddělitelný od ostatních ustanovení smlouvy.
6. Pokud má podle této smlouvy učinit jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemné
oznámení či podání, činí tak doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla Klubu, nebo
bydliště Hráče, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy nebo osobním předáním oproti
podpisu.
7. Jakékoliv změny či dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a oběma smluvními
stranami podepsány. Tím se stávají součástí této smlouvy.
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8. Účastníci této smlouvy se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy
druhé strany, a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro realizaci
úkonů podmíněných k platnosti a účinnosti této smlouvy. Závazek součinnosti se vztahuje
pouze na takové úkony, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této smlouvy.
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá
smluvní strana obdrží jedno její vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné a
vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že
s touto smlouvou souhlasí, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.
Ve Vsetíně dne …………………..
Za Klub:

Za Hráče:

--------------------------------------Libor Forch
předseda správní rady

------------------------------------Zákonný zástupce

------------------------------------Zákonný zástupce
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Příloha č. 1
Rozpis finančních nákladů Klubu na Hráče
Náklady klubu VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB na jednoho hráče za jednu odehranou
sezonu (sezonou se rozumí období 12-ti měsíců od 1.5. do 30.4.):
Kategorie
5. třída

Požadované náklady klubu v Kč na
jednoho hráče
za odehranou sezonu
15.000,-

Skutečné náklady klubu
v Kč na jednoho hráče za
odehranou sezonu
30.000,-

6. třída

15.000,-

30.000,-

7. třída

20.000,-

40.000,-

8. třída

25.000,-

50.000,-

Mladší dorost

40.000,-

70.000,-

Starší dorost

45.000,-

90.000,-

Náklady klubu se rozumí zejména náklady na trenéra, sportovní soustředění, nákup hokejové
výzbroje a výstroje, alikvotní části nákladů na pronájem ledové plochy a sportovišť, na
dopravu na sportovní soutěže, zdravotní péči, regenerace a rehabilitace a všech dalších
nákladů, jež souvisejí s přípravou a tréninkem sportovního rozvoje Hráče.
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