
Sdružený start družstev  
 

Klub:  
IČO:  
se sídlem: 
zastoupený (statutární zástupce - příjmení, jméno, funkce): 
 
 
a 
 
Klub:  
IČO: 
se sídlem: 
zastoupený (statutární zástupce - příjmení, jméno, funkce): 
 

tímto uzavírají 

 
smlouvu o Sdruženém družstvu v kategorii ……………………   

(dospělí, dorostu – žáků – přípravky) 

dle Soutěžního řádu fotbalu FAČR, 

příloha č. 2 - MODIFIKACE SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU, § 9 

pro soutěžní ročník 2018/2019 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy: 

Předmětem smlouvy je spolupráce při účasti v soutěžích fotbalu řízených OFS Nymburk 
v soutěžním ročníku 2018/2019 a to: 
- vzájemného doplnění družstva hráči v uvedené věkové kategorii  
- společného tréninkového procesu dle dohody klubů uvedeného sdruženého družstva 
 
 

Článek II. 
Název a sídlo družstva: 

 

Smluvní strany  se dohodly, že sdružené družstvo ponese název: …………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(název a ID družstva) 

 

Se sídlem: ……………………………………………………………………………………………. 

(sídlo klubu) 

 

Kontaktní osoby družstva: ………………………………………………………………………….. 

(jméno, příjmení, ID, příslušnost ke klubu, adresa, telefonní spojení, e-mail) 

 
 



Článek III. 
Hřiště: 

 
Smluvní strany se dohodly na užívání hřiště pro sdružené družstvo a to: 
 
pro podzimní část soutěžního ročníku 2018/2019: ……………………………………………… 
             (uveďtě přesnou adresu dle přihlášky do soutěží) 

pro jarní část soutěžního ročníku 2018/2019: …………………………………………………… 
           (uveďte přesnou adresu dle přihlášky do soutěžní) 

 
 

Článek IV. 
Hospodaření sdruženého družstva: 

1. Veškeré hospodářské (ekonomické, finanční apod.) záležitosti související s působením 
sdruženého družstva v soutěžích řízených OFS Nymburk bude hradit klub pod jehož názvem 
a ID je sdružené družstvo přihlášeno do soutěží OFS Nymburk. 
 
2. (Dále zde můžete uvést další ekonomické záležitosti spojené s provozem sdruženého 
družstva jako jsou například dresy, míče, péče o hrací plochu apod. na jakých se obě 
smluvní strany dohodnou.) 
 
 

Článek V. 
Ostatní záležitosti: 

1. Ve sdruženém družstvu budou startovat pouze hráči obou mateřských klubů. 
2. Hráč, uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev není oprávněn startovat ve 
svém mateřském klubu za družstvo shodné kategorie (dospělí, žáci, dorost), pro kterou byl 
sdružený start družstev povolen, pokud takové družstvo mateřský klub má. Seznam hráčů 
lze v průběhu ročníku měnit se schválením STK. Seznam hráčů sdruženého družstva je 
uveden jako příloha této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
3. Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého startu 
družstev dle přílohy smlouvy o sdruženém startu družstev. 
 
Zde můžete uvést další záležitosti na kterých se obě smluvní strany dohodnou. 
 

Článek VI. 
Doba trvání smlouvy: 

Smlouva se uzavírá na soutěžní ročník 2020/2021, tedy na období od 1.7.2020 do 30. 6. 
2021. 
 

Článek VII. 
Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu má právo vypovědět každá ze smluvních stran, a to výhradně písemnou formou. 
2. Výpovědní lhůta je tříměsíční a nelze ji podat v měsících duben až srpen. 
3. Ukončení smlouvy nemá vliv na povinnost obou klubů zajistit řádné dohrání mistrovské 
soutěže sdruženým družstvem. 
 

Článek VII 
Ujednání ostatní a závěrečná 
1. Smluvní strany jsou si vědomy, že uzavřená smlouva jako celek a každá její část 
samostatně jsou podřízeny legislativě FAČR a nemohou být brány jako argument v případě 
sporu. 
2. Smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo jinak upravovat jen formou písemného dodatku, 
a to jen po dohodě obou smluvních stran a po opětovném schválení řídícím orgánem 
soutěže. 



3. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, po jednom obdrží každá smluvní strana a 
zbývající STK OFS Nymburk jako řídící orgán soutěže. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném jednání, podle 
jejich svobodné vůle, nikoliv pod tlakem nebo v tísni.  
 
 
Na důkaz připojují vlastnoruční podpisy statutárních zástupců. 
 
 
V……………………dne…………………                      V……………………dne………………… 
 
 
Za ………………………………………..                       Za ………………………………………… 
 
 
__________________________                                              _________________________ 
     jméno, funkce, podpis                                                                jméno, funkce, podpis 
 
 
___________________________                                          __________________________ 

     razítko členského klubu                                                              razítko členského klubu 
 
 
 

          předseda STK , podpis, razítko 


