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HRÁČSKÁ   SMLOUVA 
 

 
 

                         SHK  HODONÍN, s.r.o. 
 

 se sídlem :                      Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín  
 

IČO:                                27756084  
DIČ:                               CZ27756084 
 

 zastoupená  jednateli     Bártou Romanem a Gajošovou Janou 

              
 
(dále jen „Klub“) 

a 

    

profesionální hráč ledního hokeje pan                               narozen:  
   
bytem:                                                                           rodné číslo:  
 
(dále jako „Smluvní strany“), 
 
 
podle svých prohlášení k právním úkonům způsobilí, uzavřeli podle § 51 občanského zákoníku tuto 
 
   

Hráčskou smlouvu 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1.  Potřeba přesného a úplného vymezení vzájemných práv a povinností v rámci vzájemné spolupráce vede k uzavření 
této smlouvy. 

 

2.  Klub provozuje svou sportovní činnost jako účastník hokejové soutěže. Ke splnění svých sportovních cílů a 
k prosazení Klubu na poli profesionálního hokeje stává se podle této smlouvy Klub oprávněným výlučným 
uživatelem fyzických a psychických schopností Hráče v oblasti ledního hokeje. 

 

3.  Hráč, jakožto osoba výjimečná svým talentem, schopnostmi a dovednostmi hráče ledního hokeje, vykonává svou 
sportovní činnost profesionálního hokejisty jako svou činnost v postavení osoby samostatně výdělečně činné. 

 

4.  Klub se na tuto dobu platnosti smlouvy stává za splnění podmínek této smlouvy a za sjednanou odměnu 
oprávněným výlučným uživatelem fyzických a psychických schopností Hráče v oblasti ledního hokeje. 

 

II. 
Odměna 

 

1.  Při splnění všech podmínek této smlouvy náleží Hráči základní odměna specifikovaná v dodatku této smlouvy. 
 

2.  Vedle sjednané základní odměny náleží Hráči případně další odměny, a to podle podmínek obsažených v dodatku 
této smlouvy.  

 

3.  Za plnění předmětu této smlouvy na základě rozhodnutí Klubu mohou být Hráči poskytnuta případně další peněžitá 
nebo nepeněžitá plnění. 
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4. Sjednané odměny dle čl.II. bodu 1. a 2. , pokud dále není uvedeno jinak, jsou splatné v dohodnutých splátkách 
v průběhu hokejové sezóny pozadu, vždy do každého 25. dne měsíce následujícího za který odměny náleží. 
Připadne-li tento den na sobotu, neděli či svátek, je dnem splatnosti splátky nejbližší příští pracovní den. 

 

5. V případě, že Hráč nebude působit v klubu po celou dobu platnosti této smlouvy, obdrží jen poměrnou část 
sjednané odměny. Toto ustanovení se použije i pro případ, kdy Hráč nebude schopen dostát závazkům z této 
smlouvy pro uložený trest zákazu činnosti, jakož i na případ, kdy svým závazkům nebude sto dostát Klub z důvodu 
vyšší moci (válka, živelní pohroma, přerušení soutěže atd.).Klub má dále právo smlouvu ihned ukončit a vypovědět 
bez předchozího písemného upozornění, pokud nebyl hráč zařazený nebo byl vyřazený ze základního kádru 
mužstva(2 brankaři,8 obránců a 12 útočníků).V případě,že se nepodaří zrealizovat přestup nebo hostování Hráče do 
klubu SHK HODONÍN,tato smlouva pozbývá platnosti a zaniká.Hráč tímto pozbývá nárok na měsíční odměnu 
vyplývající z hráčské smlouvy a jejího dodatku. 

 

6. V případě, že v souladu s touto smlouvou dojde k postoupení práv a závazků z této smlouvy Klubem na jiný klub 
vyšší soutěže, zůstává sjednaná odměna zachována.Dle výkonnosti hráče má vedení klubu právo krátit prémie a 
základní mzdu až o 50% bez předchozího písemného upozornění.V případě,že odehraje hráč méně než 60% 
mistrovských utkání v daném měsíci,může mu být snížena měsíční odměna o 30%.Toto ustanovení se použije i pro 
případ,kdy hráč nebude moci dostát závazkům plynoucích z této smlouvy z důvodu uložení trestu a zdravotní 
nezpůsobilosti,které nemají příčinu v plnění povinností dle této smlouvy.V případě nemoci nebo zranění hráče 
v utkání,nebo v tréninku hradí klub první měsíc 80%,druhý měsíc 60% a třetí měsíc 40%. 

7. V případě, že v souladu s touto smlouvou dojde k postoupení práv a závazků z této smlouvy Klubem na jiný klub  
nižší soutěže, krátí se sjednaná odměna o 40% za každou soutěž o stupeň nižší. 

8. V případě, že Hráč bude působit v nižší soutěži, obdrží odměnu sníženou podle čl.II. bodu 7. této smlouvy. 
V případě, že Hráč bude působit v klubu nižší soutěže jen po poměrnou část doby účinnosti této smlouvy, obdrží za 
toto období odměnu sníženou podle čl.II. bodu 7. této smlouvy. 

 

9. Hráč bere na vědomí, že sjednané odměny dle čl.II. bodu 1. až 3. této smlouvy podléhají zdanění podle platných 
daňových zákonů, a že je osobou samostatně výdělečně činnou.  

 
III. 

Práva a povinnosti účastníků 

A.  Klub je povinen: 

1.  Platit Hráči ve sjednané výši a čase odměny dle čl.II. bodu 1. až 3. této smlouvy. 
 

2.  Formou výpůjčky poskytnout Hráči do užívání potřebnou výstroj, výzbroj, náčiní a ostatní vybavení k provozování 
činnosti podle této smlouvy. 

 

3.  V zájmu zajištění své činnosti nést náklady spojené s přípravou Hráče a s jeho účastí na utkáních a ostatních 
jednáních a činnostech konaných v zájmu Klubu. Těmito náklady se rozumí zejména náklady Klubu na dopravu, 
ubytování, stravování, zdravotní péči, regeneraci a rehabilitaci. 

 

4.  Poskytovat hráči za rok volno v délce 6ti týdnů. Klub má právo stanovit Hráči konkrétní období čerpání tohoto 
volna. 

 

B.  Hráč je povinen : 

1.  Hrát podle této smlouvy hokej ve všech zápasech ligové soutěže, zápasech All Stars, mezinárodních zápasech, 
exhibicích a jiných zápasech Klubu, ke kterým byl nominován podle svých nejlepších schopností pod vedením a 
řízením Klubu. 

 

2.  Nastoupit v dobré fyzické kondici a připravenosti odpovídající úrovni ligy ledního hokeje (dále jen „LLH“) do 
Klubového tréninkového kempu v místě a čase, stanoveném Klubem a v dobré fyzické i psychické kondici a 
připravenosti odpovídající úrovni LLH se udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy. 

 

3.  Zúčastňovat se tréninků, utkání, soustředění a regenerace, jakož i dalších akcí Klubu, sledujících zvýšení prosperity 
Klubu a směřujících k jeho propagaci, k nimž byl Klubem nominován.  

 

4.  Zdržet se jakéhokoliv chování a jednání, které by bylo na újmu zájmům Klubu.  
 

5.  Respektovat ustanovení soutěžních, přestupních a disciplinárních řádů soutěží, kterých se Klub účastní, jakožto i 
pravidel ledního hokeje. 

 

6. Neužívat žádné léky, či jiné prostředky, bez předchozího souhlasu lékaře Klubu. Neužívat dopingové prostředky a 
na požádání Klubu, či jiného oprávněného orgánu se podrobit antidopingové zkoušce. 
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7. Nezúčastňovat se, a to ani prostřednictvím třetí osoby, sázkových a obdobných soutěží, loterií a akcí, majících 
vztah k utkáním Klubu či výsledkům utkání hokejových zápasů, k nimž byl nominován. 

 

7.  Nepřijímat bez předchozího písemného souhlasu Klubu jakákoliv peněžitá a nepeněžitá plnění od třetích osob, 
která mají nebo by mohla mít souvislost s výsledky hokejových utkání Klubu. 

 

8.  Neposkytovat žádné informace o činnosti Klubu, které by mohly být využity nebo zneužity proti jeho zájmům a 
zachovat mlčenlivost o výši sjednaných odměn. Tyto povinnosti má i po skončení platnosti této smlouvy, jakož i po 
dobu případného postoupení práv a závazků z této smlouvy jinému klubu. 

 

9.  Zlepšovat své fyzické a psychické, jakož i hokejové schopnosti a dovednosti. 
 

10.  Neprovozovat bez předchozího písemného souhlasu Klubu žádné další sporty, a to ani rekreačně, zejména fotbal, 
basketbal, házenou, hokejbal, box, sjezdové lyžování, floorball, in-line hokej a další, které by mohly být na újmu 
jeho schopností hráče ledního hokeje. Tento souhlas nebude Klubem bezdůvodně odpírán. 

 

11.  Neprovozovat bez předchozího písemného souhlasu Klubu žádnou jinou samostatnou ani jinou výdělečnou 
činnost, která by omezovala či jinak zasahovala do jeho povinností dle této smlouvy. 

 

13.  V případě neschopnosti dostát svým závazkům podle této smlouvy ze zdravotních důvodů, podrobit se  zdravotní 
péči a rehabilitaci ve spolupráci s Klubovým lékařem. 

 

14.  Nejednat s žádnými jinými kluby, hráči či agenty, či jinými osobami, oprávněnými jednat za kluby, o Hráčových 
současných nebo budoucích službách bez předchozího písemného souhlasu Klubu. 

 
IV. 

Zvláštní ujednání 

 

1.  Hráč touto smlouvou uděluje Klubu výlučné svolení jakýmkoli v den podpisu známým technickým způsobem 
pořídit a použít písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, týkající se 
Hráče, jakož i jeho projevy osobní povahy. Hráč dále uděluje Klubu výlučné svolení společně se shora uvedeným 
nebo samostatně použít jeho jméno, pravdivé údaje týkající se jeho cti a důstojnosti, jakož i údaje z jeho soukromí 
s výjimkou nejužšího soukromí - intimní sféry. 

 

2.  Svolení podle odst. 1 uděluje Hráč ke všem účelům, které přímo nebo nepřímo souvisí s ledním hokejem a 
popularitou Hráče, včetně účelů propagace vlastní činnosti Klubu, hokejové soutěže, ledního hokeje obecně, jakož i 
k propagaci výrobků , služeb a názvů třetích osob s využitím společenského postavení a známosti Hráče, jakožto 
osoby výjimečné svým talentem, schopnostmi a dovednostmi v ledním hokeji. Svolení podle odst. 1 se uděluje ke 
komerčním i nekomerčním účelům. Použití projevů osobní povahy však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy 
Hráče. 

 

3.  Oprávnění, které Klub získává podle odst. 1 a 2, je Klub oprávněn vykonávat samostatně nebo prostřednictvím 
třetích osob. Klub je oprávněn získané oprávnění nebo jeho část zdarma či za úplatu postoupit třetím osobám s tím, 
že jeho vlastní oprávnění tím není dotčeno. 

 

4.  Shora uvedenou výlučností není dotčeno ani omezeno právo třetích osob na oprávněné zásahy do osobních práv 
Hráče podle obecně závazných předpisů, zejména podle §12 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, jakož i ze 
skutečnosti, že Hráč má z hlediska ochrany osobnosti postavení osoby veřejného zájmu. K ostatním zásahům 
třetích osob do osobního práva Hráče, zejména ke komerčnímu využití písemností, osobní povahy, podobizen, 
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se Hráče , jakož i jeho projevů osobní povahy, 
jména, soukromí, cti a důstojnosti, je Hráč oprávněn udělit třetím osobám svolení pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Klubu. 

V. 
Postoupení práv a závazků 

 

1. Klub je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy jinému hokejovému klubu. Takové postoupení 
musí Hráči oznámit písemně předem s uvedením místa a času, kde má Hráč nastoupit, jakož i doby, po kterou má 
postoupení trvat. Takové postoupení musí být v souladu s předpisy a řády Českého svazu ledního hokeje (dále jen 
„ČSLH“) a Asociace profesionálních klubů ledního hokeje České republiky (dále jen „APK LH ČR“). 
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2. Po dobu postoupení práv a závazků plní Hráč své povinnosti dle této smlouvy vůči Klubu, jemuž byly práva a 
povinnosti postoupeny. 

VI. 
Zdravotní nezpůsobilost Hráče 

 

1. Nebude-li Hráč schopen dostát svým závazkům dle této smlouvy ze zdravotních důvodů, majících příčinu v plnění 
hráčských povinností dle této smlouvy, náleží mu základní odměna, a to dle ust. čl.II. bodu 1. této smlouvy. 

 

2. Nebude-li Hráč schopen dostát svým závazkům dle této smlouvy ze zdravotních důvodů, které nemají příčinu 
v plnění hráčských povinností dle této smlouvy, z důvodu fyzické či psychické nepřipravenosti, či z důvodů jiných, 
je Klub oprávněn pozastavit plnění svých povinností dle této smlouvy. Tím není dotčeno právo Klubu na postup 
podle ostatních ustanovení této smlouvy. 

 

3. Zdravotní způsobilost Hráče a příčiny jeho eventuální nezpůsobilosti posuzuje lékař Klubu. Nesouhlasí-li Hráč 
nebo Klub s jeho posouzením, předloží vše neprodleně nezávislému specialistovi (znalci), který zdravotní 
způsobilost či nezpůsobilost posoudí s konečnou platností. Smluvní strany se zavazují považovat jeho názor v této 
věci za konečný. 

VII. 
Důsledky porušení povinností   

 

1. Při podstatném a opakovaném porušení závazků podle této smlouvy může jedna Smluvní strana tuto smlouvu 
vypovědět, porušuje-li druhá Smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na 
možnost výpovědi výslovně upozorněna. 

 

2. Podstatným porušením závazků dle této smlouvy se rozumí zejména každé jednotlivé porušení jedné z  povinností 
dle ust.čl. III. a IV. této smlouvy. 

 

3. Klub je povinen na případnou písemnou výzvu Hráče dle ust. čl.VII. bodu 1. a 2. této smlouvy splnit své 
prokazatelné povinnosti do třiceti kalendářních dnů po obdržení této výzvy. 

 

4. Při nepodstatném porušení závazků ze smlouvy může druhá Smluvní strana požadovat jejich plnění. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty. 

 

5. Výpovědí smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty. Klub je zejména oprávněn 
vymáhat od Hráče finanční odškodnění za prostředky vložené do jeho přípravy.  

  

VIII. 
Smluvní pokuty 

 

1. Pro případ porušení závazků z této smlouvy včetně jejich dodatků si Smluvní strany mohou v dodatku této smlouvy 
sjednat podle § 544 a násl. občanského zákoníku smluvní pokuty. 

 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná Smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé Smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou může oprávněná Smluvní strana uplatňovat a 
vymáhat samostatně. O tyto smluvní pokuty budou Hráči sníženy splátky sjednané odměny. 

 
IX. 

Skončení smlouvy 
 

1. Tato smlouva končí: 

a) ukončením doby, na kterou byla uzavřena,  

b) dohodou Smluvních stran ke dni, který je v dohodě o jejím skončení uveden, 

c) výpovědí smlouvy, 

d) uplatněním opčního práva Klubem uplynutím      XXX. 

 
1. Výpovědí smlouvy smlouva končí následujícího dne po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. V případě 

jakýchkoli nejasností při zaslání výpovědi doporučeným dopisem se má zato, že byl tento doručen třetího dne 
po jeho odeslání.  Výpověď musí být písemná a musí v ní být uveden její důvod. Výpověď lze dát pouze 
z důvodů uvedených v čl.VII. bodu 1. až 3. a v čl.X. bodu 4. této smlouvy.  
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3.  Při ukončení smlouvy se další uplatnění Hráče řídí platnými předpisy a řády ČSLH, APK LH a Mezinárodní 
hokejové federace (dále jen „IIHF“). 

 

3.  Klub si vyhrazuje právo stanovit výši odstupného za uvolnění hráče v době platnosti této smlouvy. Právo na 
odstupné má Klub i po skončení této smlouvy. 

 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 

1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu   od   1.8.2009    do posledního mistrovského utkání příslušné sezony,s opčním 
právem klubu  XXX 

 

2.  Pokud Klub do  XXX  neoznámí písemně Hráči zájem Klubu na trvání smlouvy, tato smlouva k     XXX   končí.  
 

3.  V případě, že některá ustanovení této smlouvy se stanou neplatná pro rozpor s obecně platnými právními předpisy, 
nemá tato dílčí neplatnost vliv na platnost smlouvy jako celku. 

 

4.  Nemožnost dostát závazkům z důvodu vyšší moci  (válka, živelní pohroma apod.), jakožto i z důvodu přerušení 
soutěže či ztráty oprávnění Klubu k činnosti, je pro Klub důvodem k výpovědi smlouvy. 

 

5.  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 proti podpisu druhé Smluvní strany. 

 

5.  Hráč bere na vědomí, že jako osoba samostatně výdělečně činná, je povinen dostát svým závazkům dle příslušných 
zákonů v platném znění. 

 

6.  V případě sporů z této smlouvy se Smluvní strany zavazují předložit spor nejprve smírčímu řízení. Nepodaří-li se 
věc vyřešit smírem do 60ti dnů od podání návrhu smírčímu orgánu, může se kterýkoli Smluvní strana domáhat 
ochrany svých práv u obecného soudu v ČR. 

 

7.  Pokud se v této smlouvě používá termínu „odměna“, rozumí se tím cena sportovních výkonů a ostatních práv, 
poskytovaných podle této smlouvy, sjednaná ve smyslu Zák. č. 526/90 Sb. o cenách. 

 

8.  Všechna předchozí ujednání, ke kterým došlo před uzavřením této smlouvy a která se nastala jejím obsahem, 
pozbývají podpisem této smlouvy platnosti. 

 

9.  Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a oběma Smluvními stranami podepsány. 
Tím se stávají nedílnou součástí této smlouvy.  

 

10.  Tato smlouva podléhá v plném znění registraci ČSLH,APK LH ČR a bez této platně zaregistrované smlouvy 
nemůže Hráč startovat v ELH a v soutěžích ČSLH. 

 

11.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle projevů jejich svobodné a vážné vůle, těmto 
projevům odpovídá a jako takovou ji ve třech vyhotoveních podepisují. Jedno vyhotovení obdrží Hráč, jedno Klub 
a jedno APK LH ČR,ČSLH. 

 
 

V  Hodoníně  dne:  16.8.2009 
 
 
 

 
Hráč: ..........................................  Klub: ................................................... 

     
 
 
 
 
 

Zástupce Hráče: ..........................................  Klub: ................................................... 
     

 
 
 

 
Smlouva zaregistrována dne: .....................…………............. APK LH ČR,ČSLH ........................………........................... 

 (technický ředitel)  
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SHK HODONÍN 
 

Dodatek č.1 
 
 

pro sezonu  2009-2010 
 

k Hráčské smlouvě uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými 
 
 

                         SHK  HODONÍN, s.r.o. 
 

 se sídlem :                      Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín  
 

IČO:                                27756084  
DIČ:                               CZ27756084 
 

 zastoupená  jednateli     Bártou Romanem a Gajošovou Janou 

              
 
(dále jen „Klub“) 

a 
    

profesionální hráč ledního hokeje pan                                narozen:  
   
bytem:                                                                                 rodné číslo:  
 (dále jako „Smluvní strany“), 
 
 

1) Hráč má nárok a Klub se zavazuje zaplatit Hráči měsíční odměnu, uvedenou v článku II. 
odstavec 1. Hráčské smlouvy, následovně: 

  
 

2)   Prémiový řád mužstva na sezonu 2009 – 2010 bude stanoven k 1.9.2009. 

 
 
 
 
 
     

                                    

 
V Hodoníně dne: 16.8.2009 
 
 
 

   Klub: ................................................... 
     

 
 

Hráč: ..........................................  Klub: ................................................... 
   

 
 
 
 

  

 


