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NÁLEŽITOSTI PROFESIONÁLNÍ HRÁ 


 


 
 


   
    

  




 
 

  
  , vložka  jejímž jménem 

 íku vedeném [*] v [*], oddíl [*], vložka [*], jehož

 

 uzavírají níže uvedeného dne, m  
 

 








 Klub je obchodní korporací založenou na základ       
 nostech a družstvech, jehož p          
oblasti sportu, provozování fotbalových mužstev, re  
zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zbož  
 

                
       
    

 íku oddíl L, vložka 1066 (dále „FA 
  

Příloha č. 2




  

      
a za podmínek níže uvedených a tomu odpovídající zá  


 

  

      

    nímu režimu vyplývajícímu z ú 
 žích; 

 dodržovat pokyny trenér    ního týmu, pomáhat jim udržovat káze 
   

 dbát o své zdraví a fyzickou kondici, dodržovat zásady denního režimu profesionálního 
sportovce, správné výživy a životosprávy, hygieny, 
    ebným procedurám a vyvarovat se použití dopingu v j
 

 vynakládat maximální úsilí k dosažení sportovních c  žit  
znát a dodržovat pravidla a  
  

                 
    
               


         inností v klubu, jakož i o 
      
   


 dodržovat veškeré pokyny a vnit  

   

                ží FIFA, 
    

      ží souvisejících 


   

     
   , žádná léka        
 

 podstupovat na žádost klubového léka    

 dodržovat denní rozpis povinností hrá 

   
    

 



     
  
  

   n vyžádat si na své náklady názor nezávislého léka   , že 
              
  i, jehož názor budou akceptovat. 

    
družstva, ve kterém aktuáln         
 


 

  sobem budou využívána práva týkající se využití 
   

     mohl využívat svá práva sám (není-li to v rozporu 
  emž klub m že využívat tato práva týkající se hrá  
celého družstva.] 




 

   íznivé podmínky pro trénink, realizaci denního reži 


   skou a terapeutickou službu; 

    

         
 íležitostech souvisejících s inností mužstva, k nimž byl nominován; 

         m a utkáním a zajistit jejich udržování a 
 

    edpokladu, že frekvence 
tréninku nebo utkání, anebo jiné vážné d vody neumož 
povinen umožnit hrá    v nejbližším možném období 
  žního ro 

   za každé období 12 m  , s tím, že 
               
     
 ípravy; souvislé volno je možno po dohod    
 

   

               
   ny k obstarání závažných soukromých záležitostí;



 umožnit mladistvým hrá     

           
    

     
   
 ení pochybností smluvní strany prohlašují, že zacho
    

    
     

     ít smlouvu s jiným klubem, jejímž p  
   


 

 Smluvní strany prohlašují, že Odm   e a její jednotlivé složky a platební podmínky tvo 
  

        
  na náleží, a to bankovním p   

     vynaložených náklad  
 

   domí, že v p   ení A-mužstva klubu ze sout že, které se 
      dohodly, že 
    ponížit základní m    e až o 
 ž ponížit další složky odm  e (startovné, bonusy) až o 

   , že hrá     
   
    i náleží tato odm 

   podpisem této smlouvy potvrzují, že v souladu s ap 
                 

     
   
         
   

    
     

               
      
   ed použitím dopingu 
a jiných látek ohrožujících správnou životosprávu. 

 Strany se dohodly, že základní m   na náleží hrá   
       



nemoci, k nimž došlo v p         
  
           
potvrzují, že v p                
    e z této smlouvy, nenáleží hrá 
 sobilosti žádná odm 


 

    že požadovat 
zaplacení pokut v závislosti na závažnosti p  




  

  ny uplatnit právo opce k prodloužení ú 
 ením písemného oznámení o prodloužení této smlouvy  
  ty jsou smluvní strany povinny využít nejpozd  
 

 

 

 


 

  

  
nedohodnou na jejím prodloužení; 

 
         s tím, že klub i hrá     

jestliže 
 okamžitým zrušením ze strany hrá   , že klub porušuje povinnost stanovenou v 

             , ledaže klub tuto povinnost splní 
     

     
      


  

 
se zdržet jakékoliv diskriminace. 



          
                   
 

               


 
      

          
  , s možností odvolání k Court Arbitration for Sport

   eské republiky. Smluvní strany se zavazují, že budo
               
 

  

    
  

     ech vyhotoveních, z nichž každá strana a FA R obdrží po jednom 
  
která je uložena na p   

 Klub tímto prohlašuje, že vnit           
            


 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva pln  vyhovuje minimálním požadavk 
 

               
        
     

 Strany smlouvy prohlašují, že tato smlouva vyjad uje jejich svobodnou a vážnou v li, že ji uzavírají 
 kterou z nich, a že se zavazují ji  
  



    
        

   

  

     

  

     
     
    
    



     žního ro  
    , že se klub umístí od   ži za 
 edpokladu, že hrá 

    , že mužstvo zvít   
že hrá  

Splatnost jednotlivých složek odm  


