
Příloha č. 1 

Smlouva o spolupráci  
při reklamě a propagační činnosti 

 
uzavřená mezi smluvními stranami 

 
1. adresa: 

zastoupení: 
IČO: 
DIČ: 
Tel./fax: 
(dále jen „zadávající“) 

 
2. Sportovní klub Policie ČR, obč. sdr. 

Adresa : ul. 1. máje 124, 739 61 Třinec 
zastoupení : Josef Cieslar, předseda 
IČO : 26651963 DIČ : CZ 26651963 – neplátce DPH 
registrace : MV ČR VS/1-1/56014/04-R 
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., třinec 
č. účtu : 86-5770550247/0100 
(dále jen „provádějící“) 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
Vzhledem k tomu, že cílem této smlouvy je uvést značku zadávajícího ve všeobecnou 
známost, vyhledávat nové zákazníky, vyvolat u nich co největší zájem o firmu zadávajícího a 
zvýšit tak jejich odbyt na místním, ale i zahraničním trhu, dohodly se smluvní strany na 
následující spolupráci.  
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Provádějící se zavazuje provést reklamu a propagaci jména a značky zadávajícího při 
soutěžních utkáních družstva mužů provádějícího v rámci 1. Celostátní futsalové ligy.  
 

2. Provádějící je v rámci provádění reklamy a propagace zadávajícího povinen a zavazuje 
se  
2.1. Umístit logo zadávajícího o minimálním rozměru 300 cm2 na přední stranu 

dresů 
2.2. Graficky zpracovat, popř. zajistit grafické zpracování loga zadávajícího 

prostřednictvím třetí osoby do všech reklamních tiskovin (letáků, plakátů, 
vstupenek apod.) vydaných provádějícím v rámci soutěžních utkání 

2.3. Umístit po dobu konání mistrovských utkání a pořádaných turnajů reklamní 
panel s logem zadávajícího.  
 
 
 
 
 



 
 

III. Cena a platební podmínky 
 

1. Za zajištění reklamy a propagace v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy se 
zadávající zavazuje uhradit základní poplatek ve výši: 
 
Plnění dle bodu 2.1. … … …/… … … …, -Kč 
(slovy:………………………………………………..) 
 
Plnění dle bodu 2.2. … … …/… … … …, -Kč 
(slovy:………………………………………………..) 
 
Plnění dle bodu 2.3. … … …/… … … …, -Kč 
(slovy:………………………………………………..) 
 
Provádějící není plátcem DPH.  
 

IV. Další podmínky vzájemné spolupráce 
 

1. Zadávající se zavazuje:  
1.1. Nést náklady na vyhotovení a umístění veškerých reklamních aktivit dle této 

smlouvy 
 

1.2. Vytvořit podmínky pro řádný výkon činnosti provádějícího a poskytovat mu 
náležitou součinnost 

 
1.3. Předat provádějícímu řádně a včas reklamní loga a reklamní panel 

 
2. Provádějící se zavazuje: 

2.1. Při provádění propagace a při zařizování záležitostí s realizací jeho činnosti 
souvisejících jednat s potřebnou odbornou péčí a dle pokynů zadávajícího dbát 
jeho dobrého jména.  
 

2.2. Bez zbytečného odkladu sdělovat zadávajícímu všechny okolnosti důležité pro 
plnění svých povinností a v zájmu ochrany dobrého obchodního jména 
zadávajícího.  

 
2.3. Zachovávat obchodní tajemství a důvěrné informace, které získal provádějící 

v souvislosti s činností dle této smlouvy a které by mohly poškodit obchodní 
zájmy, nebo jméno zadávajícího, a to i po skončení této smlouvy. 

 
2.4. Doložit zadávajícímu potřebnou fotodokumentaci.  

 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že k provedení reklamy a propagace předá zadávající 

k užívání po dobu trvání platnosti smlouvy provádějícímu reklamní panely s logem 
zadávajícího, které je provádějící povinen nejpozději do 30 dnů po ukončení platnosti 
smlouvy vrátit zadávajícímu, a to ve stavu, v jakém tyto převzal, s ohledem na jejich 
běžné opotřebení.  



 
 
3.1. Provádějící odpovídá za škodu na těchto převzatých věcech, a to až do jejich 

vrácení, zejména za škodu způsobenou jejich zničením nebo ztrátou.  
 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku povinnosti uhradit škodu na 
převzatých věcech je zadávající oprávněn provést její zápočet vůči odměně, popř. 
její splatné části, na kterou má provádějící nárok dle článku III. této smlouvy.  

 
 

V. Následky neplnění smluvních povinností 
 

1. Obě strany mají možnost vypovědět tuto smlouvu pouze na základě závažného 
porušení některého z ustanovení této smlouvy. Výpověď musí mít písemnou formu.  

2. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet následujícím dnem po doručení písemné 
výpovědi druhé straně.  

3. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran způsobí druhé straně škodu porušením své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo obecně platných právních předpisů, bude 
tato strana povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu a ušlý zisk.  

 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním ustanovení obchodního 
zákoníku a přepisů souvisejících.  

2. Strany se dohodly, že cena za zajištění reklamy se může měnit dodatkem smlouvy, 
který musí mít písemnou formu, a to formou dalších případných záloh, které budou 
vystaveny v průběhu splatnosti smlouvy.  

3. Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana 
obdrží po jednom z nich.  

 
 
Smlouva je platná a účinná ode dne podpisu obou smluvních stran do …………………… 
 
 
V ……………………………… dne ……………………………… 
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
           (za zadávajícího)         (za provádějícího) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 

 

Darovací smlouva 
 
Dárce: 
 
adresa: 
zastoupení: 
IČO: 
DIČ: 
Tel./fax: 
(dále jen „Dárce“) 
 
Obdarovaný:  
 
Sportovní klub Policie ČR, obč. sdr. 
Adresa : ul. 1. máje 124, 739 61 Třinec 
zastoupení : Josef Cieslar, předseda 
IČO : 26651963 DIČ : CZ 26651963 – neplátce DPH 
registrace : MV ČR VS/1-1/56014/04-R 
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., třinec 
č. účtu : 86-5770550247/0100 
 (dále jen „Obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 268 a násl. Zák. č. 40/1964 Sb. 
tuto darovací smlouvu. 
 

I. Předmět darování 
 

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému ke dni podpisu této smlouvy finanční 
částku ve výši ……………………………………. a tento ji bez jakýkoliv připomínek 
přijímá.  
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany si před podpisem tuto smlouvu přečetl, s jejich obsahem souhlasí, 
prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy, a 
tak činí nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

2. Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních (originálech), přičemž každá 
smluvní strana obdrží po jednom z nich.  

3. Smlouva je platná a účinná ode dne podpisu obou smluvních stran.  
 
 
V ……………… dne ……………   V …………………….. dne …………… 
 
 
………………………… ………….   ……………………………………… 

     (dárce) (obdarovaný) 



Příloha č. 3 

 
Tj, futsalový oddíl, klub:……………………………………………………….č.klubu……….. 

zastoupený:……………………………………………………………………………………… 

(dále jen „klub“) 

 

a 

 

pan:……………………………………………………………………………………………… 

narozený……………………………………… rodné číslo……………………………………. 

bytem:…………………………………………………………………………………………… 

(dále jen „hráč“) 

 
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 ………………………. do……………………… 
 

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

 
4. Ve smyslu čl. 5 odst. 1. přestupního řádu FIFA má tato smlouva charakter 

neamatérské smlouvy hráče.  
 

II. Povinnosti hráče 
 

1. Hráč bude na základě této smlouvy vykonávat v klubu sportovní činnost spočívající ve 
sportovní přípravě a účasti na mistrovských 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.  

 

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 a to: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

d) Poskytovat hráči stravu v době cest k utkání v rozsahu stanoveném rozhodnutím 
klubu, 

e) Poskytovat hráči cestovní náhrady podle z. č. 119/1992 Sb. o cestovních 
náhradách, v souvislosti se sportovní činností na základě této smlouvy, pokud je 
hráč nucen je vynaložit.  
 

IV. Odměna 
 

1. Za řádný výkon sportovní činnosti náleží hráči odměna ve výši ……………...Kč 
měsíčně.  
 

2. Za účast v utkáních, za výsledky utkání, popř. umístění v soutěži může hráč obdržet 
odměnu podle prémiového řádu klubu, nebo podle rozhodnutí orgánu klubu. Výše 
odměny je vedle ustanovení prémiového řádu klubu závislá na výkonnosti hráče a jeho 
podílu na výsledku. Tato odměna (popř. souhrn odměn) je splatná měsíčně.  

 
3. Odměna za uplynulý měsíc je splatná vždy ……………… den měsíce následujícího, 

přičemž bude hráči vyplacena na účet (v hotovosti). Podle § 7 zákona o dani z příjmů 
fyzických a právnických osob má odměna charakter příjmu osoby samostatně 
výdělečně činné. Hráč sám uhrazuje pojistné zdravotního pojištění a sociálního 
zabezpečení a přiznává daň z příjmu.  
 

V. Skončení platnosti smlouvy 
 

1. Po platnost smlouvy skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Smlouvu je 
možno po dohodě stran prodloužit.  
 

2. Pře uplynutím doby, na kterou je sjednaná, může platnost smlouvy skončit písemnou 
dohodou. 

 
3. Platnost smlouvy rovněž skončí přestupem hráče.  

 



4. Smluvní strany mohou smlouvou vypovědět písemně i bez udání důvodů 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi.  
 

5. Skončení platnosti smlouvy nemá v žádném případě vliv na registraci hráče za klub. 
Přestup hráče do jiného klubu je možný jen na základě příslušného přestupního řádu.  

 

VI. 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 bránily 
jejímu uzavření.  

 
 
 
V ……………………………dne…………………. 
 
 
 
 
 
…………………………........................  ………………………………………........ 

 
hráč       za klub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

 

 

Příloha č. 5 

 


