
Příloha 1 
 

….................... 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

V oddíle C, vl. 19989 

Se sídlem: 702 00 Ostrava, Milíčova 16  

IČ: 25828738  

Zastoupena: Ing. Martinem Pučokem 

( dále jen „klub“ ) 

 

a 

 

 

narozen :  

bytem :  

( dále jen „ trenér“ ) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne tuto  

 

SMLOUVU O VÝKONU SPORTOVNÍ ČINNOSTI 
 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1.) Potřeba vymezení vzájemných práv a povinností při výkonu sportovní činnosti ve prospěch klubu a 

zajištění odpovídajících materiálních a finančních podmínek hráče vede smluvní strany k uzavření této 

smlouvy. 

2.) Tato smlouva se uzavírá na dobu od  ….......... 

3.) Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zákonem a předpisy ČMFS. 

 

II. 

Povinnosti hráče 

1.) Hráč bude na základě této smlouvy vykonávat v klubu 1.celostátní futsalové ligy  CCM Jistebník 

sportovní činnost spočívající ve sportovní přípravě a účasti na mistrovských, pohárových a přátelských 

utkáních a dalších akcích, k nimž bude nominován ( dále jen „sportovní činnost“). 

2.) Hráč je povinen dodržovat klubem stanovený rozsah, režim a obsah sportovní činnosti a přitom se řídit 

pokyny trenéra a dalších oprávněných zástupců klubu. 

3.) Hráč se dále zavazuje: 

a) vynakládat v rámci svých možností a schopností maximální úsilí k dosažení cílů klubu 

b) znát a dodržovat pravidla a řády, vystupovat v rámci zásad sportovní etiky a dbát, aby 

nedocházelo k újmám na zdraví a vzniku jiných škod 

c) dbát o své zdraví a fyzickou kondici a dodržovat zásady správné výživy, hygieny, regenerace a 

rehabilitace podle obvyklých zásad nebo podle pokynů trenéra a dalších oprávněných zástupců 

klubu, pojistit se proti následkům úrazu 

d) zúčastňuje se společenských akcí, souvisejících se sportovní činností, s propagací partnerů a 

sponzorů klubu 

e) pomáhat udržovat kázeň v klubu 

f) souhlasí, aby klub prováděl zhodnocení práv jeho osobnosti, zejména pro klubem prováděné 

nebo jim dovolené šíření vyobrazení hráče, zejména snímků hráče, jednotlivě či s družstvem, 

zachycení herních situací, celých utkání družstev veřejnými nebo soukromými televizemi nebo 

filmovými nebo jinými audiovizuálními prostředky 

g) souhlasí, aby výtěžek z propagační činnosti a reklam uvedených v čl. III příslušel výlučně 

klubu 

 



III. 

Povinnosti klubu 

1.) Klub se na základě této smlouvy zavazuje 

a) vytvořit hráči potřebné podmínky pro výkon jeho sportovní činnosti v souladu s touto 

smlouvou 

b) poskytnout hráči odměnu sjednanou v čl. IV. Této smlouvy 

c) zajistit hráči materiálně technické vybavení k řádnému výkonu jeho sportovní činnosti   

d) poskytovat hráči cestovní náhrady podle z.č. 119/1992 Sb. O cestovních náhradách 

v souvislosti se sportovní činnosti na základě této smlouvy, pokud je hráč nucen je vynaložit, 

ve smluvně sjednané výši 3,30Kč za km. 

 

 

IV. 

Odměna 

1.) Za řádný výkon sportovní činnosti náleží hráči základní odměna ve výši ….....,- měsíčně. 

2.) V den odehraného mistrovského utkání, kdy klub zajíždí na hřiště soupeře, má hráč nárok na příspěvek 

na jídlo a pitný režim ve výši …......,- Kč.  

3.) Odměna za uplynulý měsíc je splatná vždy k 25. den měsíce následujícího, přičemž bude hráči 

vyplacena v hotovosti nebo uhrazena bankovním převodem. Podle § 7 zákona o dani z příjmu fyzických 

a právnických osob má odměna charakter příjmu osoby samostatně výdělečně činné. Hráč sám hradí 

pojistné zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a přiznává daň z příjmu. 

 

V. 

Skončení platnosti smlouvy 

1.) Platnost smlouvy skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána 

2.) Před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, může platnost skončit pouze písemnou dohodou obou 

stran nebo výpovědí ze strany klubu pro závažné porušení smlouvy hráčem. 

3.) Klub se zavazuje uvolnit hráče na přestup či hostování do jiného klubu zahraniční futsalové soutěže, 

pokud budou splněny veškeré náležitosti přestupu či hostování ze strany klubů i mezi klubem a hráčem. 

 
 

VI. 

Postihy a sankce hráče 

1.) Omluvená neúčast na utkání podle čl. II.1. této smlouvy může být postižena krácením finančního plnění 

ve výši 20% z celkové odměny v měsíci. 

2.) Neomluvená neúčast na utkání podle čl. II.1. této smlouvy bude postižena krácením finančního plnění 

ve výši 50% z celkové odměny v měsíci. 

3.) Případné každé jednotlivé nevhodné chování, vystupování a nedodržení sportovní etiky při utkáních a 

tréninku bude postiženo krácením finančního plnění částkou od 500,-Kč do 1.000,- Kč dle posouzení 

vedeni klubu. 

4.) Při neuposlechnutí pokynů vedení klubu je klub oprávněn uplatnit zkrácení finančního plnění až o 

100% ze základního platu v měsíci, či vypovědět smlouvu bez udání důvodu s platností dnem doručení 

hráči. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1.) Smluvní strany se zavazují, že případné spory o výkon práv a povinností z této smlouvy budou řešit 

smírnou cestou. 

2.) Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky, které by bránili jejímu uzavření. 

3.) Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jeden. 

 

 

V Ostravě dne    

 

 

 

 …………………………………     ………………………………… 

  HRÁČ        KLUB 

 

 



Příloha 2 
 

 Sazebník náhrad rozhodčích a delegátů platný od 1.7.2009   

         

druh soutěže sazebník platný od 1.7.2009           

            

kategorie HR 2.RO 3.RO DEL.     

1.liga              

základní část 1200 1200 300 700     

1. liga-Play off             

čtvrtfinále 1300 1300 300 700     

seminfinále 1400 1400 350 700     

finále 1500 1500 400 800     

              

2.liga 900 900 200 600     

              

1.liga "U" 16, 18 250 250   150     

2.liga "U" 16, 18 200 200   100     

              

1.liga ženy 200 200   100     

              

Pohár KF ČMFS             

čtvrtfinále 600 600 200 400     

semifinále 800 800 250 500     

finále 1200 1200 300 600     

         

 - odměna pro technického delegáta je ve stejné výši jako u delegáta svazu   

 - rozhodčímu laikovi náleží odměna v utkání dospělých 200.-Kč, v juniorských soutěžích 50.-Kč 

 - v případě nesehraného utkání dospělých je odměna rozhodčího i delegáta 200.-Kč  

 - v případě nesehraného utkání juniorů je odměna rozhodčího 100.-Kč a delegáta 50.-Kč  

 - při neúčasti delegáta přebírá jeho pozápasové povinnosti hlavní RO, kterému je z tohoto důvodu 

   navýšena odměna o 100.-Kč       

 - cestovné při použití automobilu činí 4.-Kč/1km a musí být účtováno v souladu s Tabulkou 

   kilometrů, viz příloha č.14 RMS       

 - pokud rozhodčí cestují individuelně, nesmí celková částka cestovného přesáhnout 1500.-Kč 

 - v případě cestování hromadnou dopravou je cestovné proplaceno v plné výši dle předložených 

   jízdenek, včetně zpáteční jízdy       

 - v případě dopravy v rámci města lze účtovat jízdné dle skutečně ujetých kilometrů, případně 

   proplatit jízdenku MHD (neplatí při průjezdu městem)     

 - stravné je propláceno dle zákona a prováděcí normy KF ČMFS (čas se počítá od výjezdu z 

   trvalého bydliště až po návrat) a činí:      

   5-12 hodin - 50.-Kč    12-18 hodin - 80.-Kč     18-24 hodin - 120.-Kč             

 - nocležné se proplácí jen v 1.CL do výše 400.-Kč na osobu a noc, v ostatních soutěží pouze po 

  předchozím písemném povolení sekretariátu KF ČMFS     

         

         

         

Schváleno na zasedání KF ČMFS dne 9.2.2008     

 
 

 

 

 

 



Příloha 3   

 

 Sazebník pokut v celostátních soutěžích KF ČMFS  
 

 

1) ŢLUTÁ KARTA        - každá čtvrtá v soutěži pro hráče                       200,-Kč 

 

2) ČERVENÁ KARTA  - první v soutěži pro mužstvo                              200,-Kč 

                                          - druhá až pátá v soutěži pro mužstvo                 300,-Kč 

 

                                          - šestá a každá další pro mužstvo v soutěži         400,-Kč 

  

3) KONTUMAČNÍ PROHRA MUŢSTVA 

a) technická - první v soutěži 1.CL Kč min.    20.000,-Kč 

                      - první v soutěži 2.lig Kč min.     10.000,-Kč 

           - 1.juniorská liga U-16,U-18         5.000.- Kč 

                      - každá další v soutěži o Kč 5.000,- více než předešlá kontumace   

 

b) za nedostavení se k utkání v případě zásahu vis maior (včetně pozdního příjezdu   

    k utkání) 

    -sazba jako technická kontumace (viz.bod 3a tohoto Sazebníku) + úhrada vzniklých    

      finančních ztrát pořadateli  

c) za nedostavení se k utkání – bez zásahu vis maior                                                                                                                  

    -o výši pokuty, případně o vyloučení klubu ze soutěže rozhodne KF ČMFS 

    -minimální výše pokuty: 

1.CL   50.000.-Kč 

2.liga   20.000.-Kč 

1.juniorské ligy 50.000.-Kč  

     -v případě vyloučení klubu ze soutěže propadá kauce, složená před začátkem soutěže  

 

4) DRUŢSTVO NEMÁ VLASTNÍ MÍČE NEBO NEPLNÍ REKLAMNÍ POVINNOSTI 

- poprvé v soutěži Kč 1.000,- 

- za každý další případ o Kč 1.000,- více než v předešlém případě  (tzn. podruhé 2.000,-Kč, 

potřetí 3.000,-Kč atd.)  

 

5) DRUŢSTVO DOSPĚLÝCH NEMÁ REGISTRAČNÍ PRŮKAZ (-ZY) HRÁČE (-Ů) 

- poprvé v soutěži Kč 100,- za každý RP (nejvýše 5 ks, maximálně tedy 500,-Kč celkem) 

- za každý další případ o Kč 100,- více než v předešlém případě  (tzn. podruhé 200,-Kč ,  

   maximálně však 1.000.-Kč atd.)  

 

6) NEOPRÁVNĚNÝ START HRÁČE (technická kontumace-peněţitá pokuta klubu) 

-viz bod 3a tohoto Sazebníku  
-tresty pro hráče, kapitána a funkcionáře klubu řeší DŘ, v části Příkladový sazebník provinění a trestů, 

část I, bod 10 

 

7) POŘÁDKOVÁ POKUTA 

-uděluje mužstvu STK, DK nebo KF ČMFS až do výše 80.000,-Kč 

 



8) ZÁVADY VE VÝSTROJI HRÁČŮ, OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ 

-start hráčů bez jmenovky (pouze v 1.CL), neoznačení funkcionářů mužstva visačkami, 

chybějící část výstroje hráčů, nejednotné dresy, chybějící čísla hráčů, chybějící rozlišovací 

dresy(pouze 1.CL a 2.liga)a podobně. 

-první případ      1.CL. 300.-Kč 2.liga  200.-Kč                      

-druhý a každý další případ  600.-Kč  400.-Kč 

 

9. NEDODRŢENÍ TERMÍNU ZASLÁNÍ VIDEOZÁZNAMU Z MISTR.UTKÁNÍ  

-první případ    1.CL 300.-Kč 2.liga 200.-Kč 

-druhý a každý další případ              600.-Kč  400.-Kč 

 

10.POŘÍZENÍ NEKVALITNÍHO VIDEOZÁZNAMU Z MISTR.UTKÁNÍ (dle druhu 

závady) 

-první případ    minimálně  400.-Kč 

-každý další případ  minimálně  800.-Kč  

 

11. NEPOŘÍZENÍ VIDEOZÁZNAMU Z MISTR.UTKÁNÍ 

-první případ   1CL 3.000.-Kč  2.liga 2.000.-Kč 

-každý další případ   6.000.-Kč   4.000.-Kč 

 

12.NEÚČAST NAHLÁŠENÉHO TRENÉRA NA MISTROVSKÝCH UTKÁNÍCH, 

ZMĚNA TRENÉRA V PRŮBĚHU SOUTĚŢE 

-provedení změny trenéra v průběhu soutěže, každá změna             pokuta 300.-Kč 

-neúčast trenéra 1.CL ve více než 5-ti mistrovských utkáních pokuta do výše 15.000.-Kč 

-neúčast trenéra 2.ligy ve více než 5-ti mistrovských utkáních pokuta do výše 10.000.-Kč 

 

13. NEÚČAST TRENÉRA NA OHLÁŠENÉ TISKOVÉ KONFERENCI PO UTKÁNÍ 

-každá neúčast trenér na ohlášené tiskové konferenci po utkání    200.- 

 

 
Pokuty muţstva, vyšší neţ 1.500.-Kč se hradí přímou platbou v termínu, stanoveném  DK. 

Niţší pokuty neţ 1.500.-Kč budou po skončení soutěţe automaticky klubům  strţeny z kauce, 

pokud není rozhodnutím DK stanoveno jinak. V případě přečerpání kauce se dluh hradí na účet 

ČMFS poštovní poukázkou či převodním příkazem. Neuhrazení pokuty klubem do stanoveného 

termínu můţe být důvodem pro zastavení závodní činnosti klubu v soutěţích řízených KF 

ČMFS. Pro Sazebník pokut jsou směrodatné údaje zaznamenané ve Zprávě delegáta, v Zápise o 

utkání a zjištění odborných komisí a subkomisí KF ČMFS.  

 

 
Tento Sazebník pokut byl schválen na zasedání KF ČMFS 18.6.2010 a platí do odvolání. Je doplňkem 

Disciplinárního řádu pro soutěže, řízené KF ČMFS. Jeho závazný výklad provádí KF ČMFS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4  Víceúčelová hala v Brušperku 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

Příloha č. 5  Víceúčelová hala Slávia v Havířově 
 

 
 

 

 

 

 
 


