
Smlouva 

O poskytnutí příspěvku uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

HC Vlci Český Těšín oddíl ledního hokeje, se sídlem 737 01 Český Těšín, Svojsíkova 833 

za které jedná a podepisuje předseda Tomáš Wardas, 

(dále jen klub) 

A 

Příjmení a Jméno: 

Datum narození: 

Rodné číslo: 

Bytem: 

Zastoupen zákonnými zástupci: 

otec/matka:       Příjmení: 

  Jméno: 

  Datum narození: 

  Bytem: 

(dále jen hráč/zákonný zástupce) 

I. 

1. Cílem klubu je podpora a rozvoj hokeje v Českém Těšíně a okolí a v rámci své činnosti k naplnění cílů klubu 

mimo jiné zabezpečuje podporu sportu dětí a mládeže v oblasti ledního hokeje, zabezpečuje tréninkové procesy 

mládeže v oblasti ledního hokeje, poskytuje pomoc mladým lidem působícím v oddíle, jako hráč ledního hokeje za 

současné pomoci při užitečném, efektivním a hodnotném využívání volného času a rozvoji jejich schopností a 

formování jejich osobností z pohledu čestnosti a uplatňování fair-play v jejich životě. Činnost klubu je finančně 

zabezpečována příspěvky ze strany subjektů: HC Vlci Český Těšín z.s., Statutární město Český Těšín, ČSLH, 

sponzoři a vlastními finančními prostředky klubu.  

2. Hráč je řádně registrován u ČSLH jako hráč oddílu ledního hokeje HC Vlci Český Těšín z.s. v kategorii 

mládežnického hokeje. 

3. Hráč je řádně zaregistrován ve spolku HC Vlci Český Těšín z.s. 

II. 

1. Klub se zavazuje touto smlouvou poskytnout hráči kvalitní podmínky k výkonu jeho hráčských práv jako hráče 

oddílu ledního hokeje v kategorii mládežnického hokeje, a přitom ve své činnosti postupovat v souladu s cíli HC 

Vlci Český Těšín z. s. a ČSLH tak, jak je uvedeno výše v článku I. odst. 1 této smlouvy. 

2. Hráč zastoupený svými zákonnými zástupci se zavazuje za účelem plného finančního zabezpečení činnosti oddílu 

ledního hokeje, poskytované v souladu s jeho cíli, poskytnout oddílu příspěvek. 

3. Výši oddílového příspěvku na každou následující sezónu, stanoví výbor oddílu ledního hokeje vždy do 31. 8. 

kalendářního roku.  



4. Oddílový příspěvek ledního hokeje HC Vlci Český Těšín z.s.  pro sezónu 2021/2022 činí __________ Kč (tento 

oddílový příspěvek zahrnuje i členský příspěvek). Oddílový příspěvek platí každý hráč, který je řádným 

mládežnickým členem HC Vlci Český Těšín z.s. (do 18-ti let), a je účastníkem soutěží řízených ČSLH, KV ČSLH.  

Oddílový příspěvek musí být uhrazen dle data uvedeného na směrnici.  

III. 

1. Mezi klubem a hráčem bylo dohodnuto, že v případě přestupu hráče do jiného hokejového klubu, členství v oddíle 

ledního hokeje HC Vlci Český Těšín z.s. zaniká. 

2. V případě zpětného přestupu do mateřského klubu HC Vlci Český Těšín z.s. je hráči členství obnoveno 

automaticky. 

3. Hráči, kteří odejdou z mateřského oddílu HC Vlci Český Těšín z.s. na hostování do jiného hokejového klubu a 

mají řádně vystaven a vyznačen termín hostování (viz hostující lístek – registrace), platí jen poměrnou část 

oddílového příspěvku. 

4. Pokud hráč, který byl na hostování v jiném hokejovém klubu, nenastoupí po uplynutí jeho hostování zpět do 

mateřského klubu (letní příprava, hlavní příprava) bude disciplinárně řešen výborem ledního hokeje HC Vlci Český 

Těšín z.s. 

6. Hráčův přímý sourozenec (bratr, sestra), tento oddílový příspěvek hradí ve snížené částce (viz. směrnice o 

oddílových příspěvích) 

7. Hráč a jeho zákonní zástupci souhlasí s tím, aby klub jednostranně stanovil výši příspěvku po dobu trvání této 

smlouvy vždy na novou hokejovou sezónu způsobem tak, jak je uvedeno výši v článku II. Odst. 4. této smlouvy.  

8. Hráč a jeho zákonní zástupci prohlašují, že jsou si vědomi své povinnosti zaplatit klubu příspěvky ve sjednané 

výši, této smlouvy a dále pak ve smlouvě dohodnutým způsobem. V případě nesplnění jejich závazků zaplatit 

příspěvek, bude moci být jeho zaplacení vymáháno právní cestou. 

IV. 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Platnost a účinnost smlouvy končí: 

a) dohodou účastníků 

b) písemnou výpovědí smlouvy ze strany účastníka smlouvy jednoměsíční výpovědní lhůtou 

c) dosažením zletilostí hráče 

d) podpisem hráčské smlouvy mezi hráčem a klubem 

e) ztrátou způsobilosti k právnímu jednání ze strany hráče či klubu nebo ukončením sportovní činnosti ze strany 

klubu. 

3. Výpověď smlouvy musí být písemná a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná 

běžet první kalendářní den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla doručena.  

4. Smlouva může být měněna, doplňována pouze písemnými dodatky, které jsou jako takové označeny a podepsány 

smluvními stranami. 

5. Na důkaz souhlasu se vším shora v této smlouvě uvedeným a na důkaz tohoto, že tato smlouva byla uzavřena 

svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem, připojují smluvní strany své podpisy.  

V Českém Těšíně dne: 

Předseda oddílu ledního hokeje                                    Za hráče zákonní zástupci 

       Tomáš Wardas 


