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Příloha č. 1 – Standardní smlouva o zastupování hráčským agentem 

 

Strany 

……………………………………………………………………………………………… 

(křestní jméno, příjmení hráčského agenta, přesná adresa a jméno firmy) 

…………………………………………………………………. (dále jen agent) 

a 

……………………………………………………………………………………………… 

(křestní jméno, přezdívka, příjmení, přesná adresa, datum narození hráče nebo jméno klubu a přesná adresa) 

………………………………………………………………… (dále jen klient) 

se dohodli na uzavření následující smlouvy o zastupování: 

1) TRVÁNÍ 

Tato smlouva je platná po dobu…………………………………………… . 

     (počet měsíců, maximálně 24) 

Vstoupí v platnost ……………………….. a vyprší …………………………………… . 

   (přesné datum)    (přesné datum) 

2) ODMĚNA 

Vyplácet agentovi odměnu za vykonanou práci smí pouze klient. 

a) Klientem je hráč 

Agent obdrží odměnu ve výši………%  hrubého ročního základního platu hráče dle 

pracovní smlouvy, kterou agent pro hráče vyjednal či znovu vyjednal, splatnou 

následovně: 

 - celková částka na začátku platnosti pracovní smlouvy: …………………… 

 - roční splátky na konci každého roku trvání smlouvy:   ……………………. 

         (označte příslušnou variantu) 

b) Klientem je klub 

Agent obdrží odměnu ve výši ……………………………. splatnou najednou. 

         (přesná částka a měna)   

3) EXKLUZIVITA 

Strany se shodly, že práva přecházejí na hráčského agenta výlučně: 

 …………………………… 

              nevýlučně: 

……………………………. 



 

4) DALŠÍ USTANOVENÍ 

Jakákoliv další zvláštní ustanovení, která jsou ve shodě se zásadami směrnice pro hráčské 

agenty, musí být ke smlouvě přiložena a uložena u příslušného svazu. 

5) ZÁVAZNÁ LEGISLATIVA 

Strany souhlasí s dodržováním statutů, směrnice, direktiv a rozhodnutí příslušných orgánů 

FIFA, konfederací a příslušných svazů, stejně jako zákonů řídících pracovní umístění  

a další domácí legislativy, dále mezinárodního práva a platných smluv. 

Strany souhlasí, že všechny případné nároky budou uplatňovat u orgánů příslušného svazu 

či FIFA. Obracet se k civilnímu soudu je zakázáno, pokud nejde o specifický případ 

výslovně zmíněný ve směrnicích FIFA.   

6) ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 

Tato smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, která se rozdělují následovně: 

1. Svaz, u kterého je hráčský agent registrován: 

 ……………………………………………… 

  (přesný název) 

2. Svaz, u kterého je klient registrován: 

 ……………………………………………… 

  (přesný název) 

3. Hráčský agent 

4. Klient 

Místo a datum: …………………………………………….. 

Hráčský agent:      Klient: 

……………………………..    ………………………………………. 

 (podpis)         (podpis) 

Potvrzení o převzetí smlouvy: 

Místo a datum: …………………………………………………… 

Svaz hráčského agenta:     Svaz klienta: 

………………………………………..  ……………………………………… 

     (razítko a podpis)              (razítko a podpis) 

 

Zdroj: [18]  



 

Příloha č. 2 – Kodex profesionálního chování 

 

1. Hráčský agent svou činnost provádí svědomitě a chová se ve své profesi  

a jiných obchodních aktivitách způsobem řádným a hodným úcty. 

 

2. Hráčský agent se zavazuje řídit se statuty, směrnicemi, direktivami  

a rozhodnutími příslušných orgánů FIFA, konfederací a příslušných svazů. 

 

3. Hráčský agent jedná s klienty, partnery i dalšími stranami vždy pravdivě, průhledně 

a objektivně. 

 

4. Hráčští agenti musí hájit zájmy svých klientů podle práva a čestně a vytvářet jasné 

právní vztahy. 

 

5. Hráčský agent respektuje bez výjimky práva svých partnerů i třetích stran. 

Především respektuje smluvní vztahy svých profesionálních kolegů  

a vyhýbá se jakékoliv aktivitě, která by mohla odlákat klienty jiných stran. 

 

a) Hráčský agent vede o své obchodní činnosti účetnictví. Především musí zajistit, 

aby byl schopen kdykoliv poskytnout důkazy o své činnosti prostřednictvím 

dokumentů nebo jiných záznamů. 

 

b) Účetnictví vede svědomitě a detaily své obchodní činnosti věrně popisuje 

v dalších záznamech. 

 

c) Na žádost orgánů vedoucí vyšetřování v disciplinárních případech a jiných 

sporech musí hráčský agent předložit účetnictví a záznamy přímo spojené 

s příslušným případem. 

 

d) Hráčský agent je na první vyzvání klienta povinen předložit fakturu uvádějící 

jeho honorář, výdaje a všechny další poplatky. 

 

7. Hráčskému agentovi se zakazuje obracet se sporem k civilnímu soudu, jak je 

uvedeno ve statutech FIFA a veškeré nároky musí uplatňovat u orgánů příslušného 

svazu či FIFA. 

  

Svým podpisem hráčský agent akceptuje výše uvedené 

Místo a datum:………………………………………………. 

Hráčský agent:………………………………………………. 

Za svaz:……………………………………………………… 

    (razítko a podpis) 

Zdroj: [18]  



 

Příloha č. 3 – Vzor dotazníku pro hráče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 4 – Návrh reklamy v časopise Gól 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 5 – Náhled webové stránky společnosti Marketing Sport Group 

 

 

 

 

 

Zdroj: [19] 



 

Příloha č. 6 – Náhled webové stránky společnosti MLM Sport Management 

 

 

 

 

Zdroj: [20] 



 

Příloha č. 7 – Náhled webové stránky společnosti All Stars Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [21] 



 

Příloha č. 8 – Náhled webové stránky společnosti Sport Management Agency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [22] 


