
Smlouva o spolupráci 
uzavřená těmito smluvními stranami: 

 

  

PILSEN PATRIOTS, z.s., IČ: 66362181 sídlo Budilova 161/15, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí, 

jehož jménem jedná předseda p. Libor Kurfirst, nar. 29. 9. 1974, bytem Pod vysokou 522, 330 08 

Zruč-Senec                                                                                                              dále jen "klub" 

 

a 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození: ……………………………………………………….…………………………… 

 

Bytem:   ………………………………………………………………..…………………………… 

 

Číslo OP: …………………………………………………………………………………………… 

 

Mobil: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Email: ……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                            ( dále jen "hráč") 

V případě věku nižšího než 18 let zastoupen zákonným zástupcem: 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození: …………….……………………………………………………………………… 

 

Bytem: .………..…………………………………………………………………………………… 

 

Číslo OP: …………………………………………………………………………………………… 

 

Mobil: …………..………………………………………………………………………………… 

 

Email: …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Článek I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY, TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY. 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů klubu a hráče.  

2. K utkáním a turnajům organizovaných Českou asociací amerického fotbalu (dále jen ČAAF ) 

může nastoupit jen hráč, který je členem klubu. 

3. Při přestupu / hostování hráče, který je registrovaným hráčem v systému ČAAF, se postupuje 

dle platného Nařízení Výkonného výboru (toto nařízení je uloženo na webových stránkách 

klubu www.pilsenpatriots.cz). Přestup /hostování/ hráče musí proběhnout v souladu 

s ustanoveními platného Soutěžního řádu ČAAF. 

4. Tato smlouva se uzavírá na dobu - určitou od podpisu smlouvy do …………….………. 

                                                            - neurčitou 
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5. Tato smlouva končí: 

a. uplynutím doby 

b.  dohodou, 

       c.  výpovědí klubu z důvodů závažného porušení povinností hráče stanovených touto  

            smlouvou - článek III. 

       d.  výpovědí hráče z důvodů závažného porušení povinností klubu stanovených touto  

            smlouvou - článek II. 

       e.  zánikem subjektu 

V případě ukončení běhu této smlouvy výpovědí jedné ze stran je výpovědní lhůta jednoměsíční 

s během lhůty jdoucím od prvého dne měsíce následujícího od doručení výpovědi protistraně. 

 

6. Pro případ ukončení smlouvy je hráč povinen uhradit klubu veškeré závazky do doby 

ukončení běhu smlouvy, které mu po dobu členství vznikly, např. vrátit veškeré zapůjčené 

vybavení, případně uhradit vzniklou škodu na něm atp. 

 

Článek II. 

ZÁVAZKY KLUBU 

 

Výkonný výbor klubu je povinný zajistit: 

a. bezproblémový finanční a administrativní chod klubu, 

b. příznivé podmínky pro kvalitní sportovní přípravu a výkon sportovní činnosti hráčů, 

c. řádné lékařské zabezpečení při domácích zápasech, 

d. včasnou a plnou informovanost hráčů o termínech a místech konání tréninků, zápasů a 

valné hromady klubu, informace budou hráčům předávány osobně, nebo prostřednictvím 

emailu, Facebooku nebo mobilním telefonem uvedeným hráčem v této smlouvě, 

e. zapůjčit hráči juniorského nebo seniorského týmu výstrojní dle platných regulí ČAAF 

potřebnou pro hru, pokud hráč nemá vlastní. Výstroj bude hráči předána po podpisu 

Smlouvy o zapůjčení vybavení a zaplacení stanoveného poplatku za zapůjčení na dané 

období, 

f. vést řádnou prezenci členů na trénincích a soustředěních odpovídajícího týmu. 

 

1. Všichni hráči klubu jsou v utkáních, v ligách a soutěžích pod patronací ČAAF pojištěni 

hromadnou pojistkou ČAAF č.: smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s. 

Článek III. 

ZÁVAZKY HRÁČE 

 

1. Hráč se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy nevystoupit z klubu Pilsen Patriots bez 

předchozího písemného souhlasu klubu. 

 

2. Hráč je oprávněn po dobu platnosti této smlouvy hrát americký fotbal za jinou právnickou 

osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu klubu. 

 

3. Hráč se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude současně registrovaným 

členem klubu PILSEN PATRIOTS, z.s., IČ: 66362181, a že po celou dobu bude řádně hradit 

členské příspěvky, které jsou stanoveny Výkonným výborem klubu pro každý kalendářní rok. 
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4. Hráč je povinen zúčastňovat se tréninkového procesu, tréninkových kempů a utkání, k nimž 

byl nominován. V této činnosti vynakládat maximální úsilí k dosažení cílů sportovního 

kolektivu, v utkáních soutěžit čestně, znát a dodržovat pravidla a řády, dbát aby nedocházelo 

ke škodám na zdraví. 

5. Hráč je povinen zúčastňovat se přípravy a úklidu domácího hřiště ( před i po domácím zápase 

klubu), pomoci při organizaci domácího zápasu klubu (chain crew, podavači míčů, 

kameraman ), účastnit se výdělečných a propagačních akcích klubu. 

 

6. Hráč je povinen podřídit se stanovenému časovému a organizačnímu režimu vyplývajícímu 

z účasti mužstva v soutěžích a z přípravy na soutěže. 

7. Hráč je povinen dodržovat pokyny trenérů a členů realizačního týmu, pomáhat jim dodržovat 

kázeň v kolektivu, zúčastňovat se akcí pořádaných klubem. Hráč je povinen vystupovat na 

veřejnosti v duchu morálních a etických zásad tak, aby nemohlo dojít k poškození dobrého 

jména a pověsti klubu a jeho oprávněných zájmů, jakož i principů fair- play a celkového úsilí 

klubu o svoji prosperitu zejména ve sportovní oblasti.  

8. Hráč je povinen dbát o své zdraví a fyzickou kondici, dodržovat zásady denního režimu 

sportovce, správné výživy a životosprávy.  

9.  Hráč se zavazuje dodržovat Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR vydanou 

antidopingovým výborem v ČR. Hráč je zejména povinen v souladu s touto směrnicí 

podrobovat se dopingové kontrole (dostavit se k odběru vzorků, být dostupný pro testování 

mimo soutěž atd.), nepoužívat zakázané látky nebo prostředky, které jsou na seznamu 

průběžně vydávaném Antidopingovým výborem ČR. V případě porušení antidopingových 

pravidel odpovídá hráč za škodu, která klubu vznikne v důsledku porušení antidopingových 

pravidel hráčem. 

10. Hráč je povinen chránit majetek klubu, pečovat o něj a uhradit klubu škodu na tomto majetku, 

pokud ji hráč sám způsobí porušením právních povinností. 

11. Hráč je povinen nezúčastňovat se osobně, ani prostřednictvím jiných osob sázek, her a soutěží 

souvisejících s výsledky utkání jeho mužstva. 

12. Hráč podpisem této smlouvy dává klubu svolení k využití osobnostních práv ve smyslu 

ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb. Toto svolení se vztahuje zejména pro klubem 

prováděné a jím dovolené šíření vyobrazení hráče jednotlivě nebo s mužstvem, zachycení 

herních situací, celých utkání mužstva veřejnými nebo soukromými televizními stanicemi 

anebo jinými audiovizuálními prostředky. 

 

13. Hráč poskytuje klubu možnost zpracovat originál svého podpisu jako faksimile nebo v tištěné 

podobě pro propagační účely nebo pro reprodukci na klubem opatřených suvenýrech a 

prodejních výrobcích, případně i ve spojení s reklamami třetích osob.4 

14. Výtěžek z propagačních činností a reklam uvedených v odstavci 12 tohoto článku přísluší 

výlučně klubu, což hráč bere na vědomí. 

15. Hráč se zavazuje klubu poskytnout potřebnou součinnost při realizaci práv uvedených shora a 

neumožnit třetí osobě výkon stejných práv úplatně ani bezúplatně. Dále se hráč zavazuje bez  
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souhlasu klubu neuzavřít s žádnou třetí osobou smlouvu o reklamní činnosti, při které by bylo 

využíváno jeho jména, podoby, projevů a výsledků sportovní činnosti. 

16. Hráč podpisem této smlouvy potvrzuje, že ke dni jejího podpisu nemá uzavřenu se třetím 

subjektem smlouvu o propagaci sportovního zboží nebo obdobnou smlouvu, přičemž hráč 

současně bere na vědomí, že po dobu trvání této smlouvy je oprávněn uzavřít smlouvu o 

propagaci sportovního zboží nebo obdobnou smlouvu se třetím subjektem pouze po 

předchozím písemném souhlasu klubu. 

17. Hráč tímto poskytuje klubu souhlas se zpracováním osobních a jiných údajů, které klub o 

něm získá v souvislosti s plněním této smlouvy, pro potřeby agendy vedené klubem. Klub je 

dále oprávněn poskytnou osobní údaje hráče v nezbytném rozsahu České asociaci amerického 

fotbalu ( ČAAF ) za účelem registrace hráče u ČAAF. 

18. Hráč se tímto zavazuje nezúčastňovat se politických akcí v oblečení nebo s předměty 

s viditelným nápisem nebo logem PILSEN PATRIOTS. 

19.  Hráč se tímto zavazuje, že nebude používat, jakkoliv upravovat loga klubu bez souhlasu 

Výkonného výboru klubu. 

Článek IV. 

SANKCE 

 

1.  Za porušení povinností hráče stanovených touto smlouvou v článku III. sjednávají účastníci 

této smlouvy smluvní pokutu ve výši 7 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 

hráče stanovené touto smlouvou ze strany hráče, a to i opakovaně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 14 dní od doručení jejich vyúčtování hráči. 

 

2.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo klubu na náhradu škody, tzn., že klub je 

oprávněn uplatňovat oba nároky samostatně vedle sebe a že zaplacení smluvní pokuty nemá 

vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a náhradu. 

Článek V. 

BONUSY 

 

1. Činnosti, za které lze získat bonusové body,  stanoví Výkonný výbor klubu. V průběhu roku 

může Výkonný výbor stanovit další činnosti, za které lze získat body, o těchto činnostech 

budou členové řádně a včas informováni. Na základě splnění podmínek a činností 

stanovených pro získání bonusový bodů, Výkonný výbor udělí členům příslušný počet bodů. 

 

2. Člen klubu může získat bonusové body při splnění následujících podmínek: 

 

a. řádně zaplatí členské příspěvky ve stanoveném termínu a nemá k tomuto datu vůči 

klubu žádné další závazky 

b.  po skončení odpovídající soutěžní sezóny vrátí vybavení zapůjčené klubem, a to do 7 

dnů od posledního soutěžního zápasu, nebo dnem ukončení svého působení v klubu, 

nebo na vyžádání Výkonného výboru klubu. 

 

3.    Bonusové body bod lze v průběhu roku získat: 
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- při obstarání sponzorského daru (finanční i materiální forma), počet bodů určí předsednictvo 

klubu dle rozsahu sponzorského daru, 

    - za účast na brigádě klubu, 

 

4.    Po ukončení odpovídající sezóny dostane člen klubu zpět částku ze zaplacených členských 

příspěvků ve výši počtu získaných bonusových bodů x 50, za předpokladu, že splnil všechny 

podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku. Částka bude členovi předána v hotovosti. 

 

Článek VI. 

SMLUVNÍ  POKUTY 

 

1. V případě pozdější platby členských příspěvků člena juniorského týmu a juniorského hráče, 

který se zároveň účastní také ČLAF se příspěvky nenavyšují. V případě pozdější platby 

členských příspěvků člena seniorského týmu se členské příspěvky navyšují následovně: 

 

a. při platbě po 15. únoru daného kalendářního roku do prvního soutěžního zápasu ČLAF o 

500 Kč, 

b. při platbě v období od prvního soutěžního zápasu až do posledního soutěžního zápasu 

daného kalendářního roku o dalších 500 Kč. 

 

Článek VII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.  

 

1. Obě strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 

že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že 

je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a učiněné bez nátlaku, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a že se jejími ustanoveními cítí být vázáni. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 originálních paré. 

3. Tato dohoda je na 5 stranách textu. 
 
 
 

V Plzni, dne ………………………. 

 

 

 

 

…………………………………                                ………………………………. 

                 hráč (zákonný zástupce)                                       klub – Libor Kurfirst, předseda 

 

 

      

  

 


