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Koncepce národních týmů tackle a flag fotbalu 
Tento dokument má za cíl komplexně definovat národní týmy amerického fotbalu a jejich dílčí prvky 
a procesy jako je jmenování hlavního trenéra týmu, podmínky a vznik statusu reprezentanta nebo 
smlouvu s hráči. 

Koncepce zahrnuje národní týmy tackle i flag fotbalu, a to ve všech věkových kategoriích. 
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KONCEPCE NÁRODNÍCH TÝMŮ 
TACKLE A FLAG FOTBALU 

1. Akce 
1.1. Akce národního týmu 

Akcemi národního týmu se rozumí oficiální zápasy, neoficiální zápasy, tréninky a přípravné kempy 
národního týmu. 

1.2. Výběrové akce 
Výběrovými akcemi se rozumí výběrové tréninky nebo výběrové kempy hledající hráče, kteří 
mohou být zařazeni do širšího kádru. 

1.3. Oficiální zápasy 
Oficiální zápasy jsou zápasy odehrané v rámci soutěží IFAF, dále v rámci přátelských nebo 
přípravných turnajů s účastí reprezentačních týmů jiných států a přátelské nebo přípravné zápasy 
proti reprezentačním týmům jiných států. 

1.4. Neoficiální zápasy 
Neoficiální zápasy jsou zápasy nesplňující definici oficiálního zápasu. 

2. Národní týmy amerického fotbalu 
2.1. Aktivní tým 

Formálně aktivní tým vzniká podáním přihlášky do příslušné mezinárodní soutěže. Fakticky aktivní 
tým vzniká svoláním první akce národního týmu. Odehráním posledního zápasu dané sezóny/
cyklu dané mezinárodní soutěže aktivní tým zaniká, resp. přechází do přechodného období. 

2.2. Přechodné období 
V přechodném období se národní tým nachází mezi odehráním posledního zápasu předchozí 
sezóny a svoláním první akce národního týmu nové sezóny nebo cyklu. 

2.3. Neaktivní tým 
Neaktivním se národní tým stane v momentě, kdy je ukončena sezóna mezinárodní soutěže a 
nepočítá s účastí týmu v nové sezóně a současně se přerušuje i příprava na sezóny budoucí. 

2.4. Název týmu 
Všechny týmy národního týmu používají jako název týmu Česko případně Czechia, a to ve 
veškeré interní i oficiální komunikaci. 

2.5. Manažer sekce tackle/flag 
Každá reprezentační sekce (tackle a flag) má svého manažera, kterého jmenuje a odvolává 
Předsednictvo ČAAF. Manažer musí být členem ČAAF. S manažerem uzavírá ČAAF smlouvu, na 
základě které mu náleží odměna. 

Hlavní pracovní náplň manažera: 

• výběr kandidátů na hlavního trenéra týmu 

• komunikace s trenéry a hráči týmu 

• administrativa (podepisování smluv s trenéry a hráči, příprava podkladů pro vyplácení 
odměn a pracovních cest, evidence hráčů, příprava zápasových soupisek, apod.) 



KONCEPCE NÁRODNÍCH TÝMŮ 
TACKLE A FLAG FOTBALU 

• zajišťování tréninkových hřišť, tréninkového vybavení, ubytování, cesty na venkovní 
zápasy a dalších úkonů spojených s přípravou a zápasy reprezentačního týmu 

2.6. Příprava týmu 
Harmonogram přípravy sestavují trenéři týmu. Manažer ve spolupráci se sekretářem ČAAF dohlíží 
nad rozpočtem přípravy. 

3. Kádr a soupiska 
Kádr a soupisku sestavují trenéři týmu. Manažer dohlíží nad tím, aby všichni hráči a trenéři v týmu 
splňovali stanovené podmínky pro zařazení do týmu. 

3.1. Širší kádr 
Členy širšího kádru jsou všichni hráči, kteří se zúčastnili alespoň jedné akce aktivního národního 
týmu. 

3.2. Aktuální kádr 
Členy aktuálního kádru jsou hráči, kteří se zúčastnili poslední akce národního týmu. Členy 
aktuálního kádru jsou dále i hráči, kteří se poslední akce národního týmu nezúčastnili z důvodu 
zranění, početně omezené soupisky nebo podobného časově omezeného důvodu. 

3.3. Soutěžní soupiska týmu 
Soutěžní soupiska je seznam hráčů, které lze zapsat na zápasovou soupisku. Jde z pravidla o 
početně omezený seznam a maximální počet hráčů stanovuje IFAF v propozicích příslušné 
soutěže. IFAF rovněž určuje, zdali je pro celou soutěž platná jediná soutěžní soupiska, nebo je lze 
během trvání soutěže, například meziročně apod., vzájemně nahrazovat. 

3.4. Zápasová soupiska týmu 
Zápasová soupiska je seznam hráčů nominovaných ke konkrétnímu zápasu národního týmu. Jde 
zpravidla o početně omezený seznam a maximální počet hráčů stanovuje IFAF v propozicích 
příslušné soutěže. 

4. Hráči 
4.1. Podmínky pro hráče 

Hráč musí být členem ČAAF a před první akcí národního týmu musí mít náležitě vyplněné Hráčské 
prohlášení na danou sezónu. Hráč, který není členem ČAAF, nemůže být pozván na jakoukoliv 
akci národního týmu. 

Všechny povinnosti hráčů na aktuální sezónu jsou zaneseny ve smlouvě viz bod 4.4. Smlouva pro 
hráče. 

4.2. Status reprezentanta 
Reprezentantem se hráč stává zařazením do širšího kádru, tzn. účastí na alespoň jedné akci 
národního týmu. 

Status reprezentanta si hráč ponechává nejen do zániku aktivního týmu, ale i po následující 
přechodné období. 

Formálně, a pouze z hlediska nutného výkaznictví, lze hráče označit reprezentantem i během 
následné fáze neaktivního týmu, nejdéle však tři roky od zániku aktivního týmu. 
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Účastí na výběrové akci se hráč reprezentantem nestává. 

4.3. Spoluúčast 
Se zařazením do širšího kádru národního týmu může být spojená finanční spoluúčast hráčů. Její 
výše se odvíjí od finanční nákladnosti daného turnaje nebo zápasu, která se liší v závislosti na 
místu turnaje nebo zápasu a na dalších faktorech. Konkrétní výše spoluúčasti, případně její 
absence, je zanesená ve smlouvě pro hráče. Ve smlouvě je kromě výše spoluúčasti také 
informace o splatnosti. 

4.4. Smlouva pro hráče 
ČAAF uzavírá s hráči širšího kádru smlouvu o sportovní činnosti podle ustanovení §1746 odst. 2 
občanského zákoníku. Součástí smlouvy je předmět smlouvy, povinnosti hráče a ČAAF. Účinnost 
smlouvy je vždy do konce roku, ve kterém byla smlouva podepsána. 

Ve smlouvě jsou zaneseny všechny konkrétní informace týkající se daného roku, tzn.: 

• turnaj nebo zápas, kterého se tým zúčastní 
• spoluúčast 
• zapůjčená výstroj a podmínky využití vlastní výstroje 
• úhrada ubytování, stravy, cest a dalších výdajů spojených s aktivitami týmu 
• volnočasové oblečení 

Administrativu spojenou se smlouvami zajišťuje manažer. Vzor smlouvy s hráči je v příloze A 
tohoto dokumentu. 

5. Trenéři 
5.1. Jmenování a odvolání hlavního trenéra týmu 

Hlavního trenéra týmu jmenuje a odvolává Předsednictvo ČAAF na základě vybraných kandidátů 
manažerem. 

5.2. Poziční trenéři 
Poziční trenéry vybírá hlavní trenér a seznam trenérů předkládá Předsednictvu ke jmenování. 

5.3. Podmínky pro trenéry 
Všichni trenéři musí být členy ČAAF. Pro trenéry reprezentačních týmů platí také povinnost držení 
trenérské licence C (tacklová/flagová podle týmu), kterou vydává ČAAF. Tato podmínka se netýká 
cizinců působících u národního týmu. 

5.4. Smlouva pro trenéry 
Po splnění všech podmínek a jmenování Předsednictvem uzavře ČAAF se všemi trenéry smlouvu. 
Vzor smlouvy s trenéry je v příloze B tohoto dokumentu. 
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6. Přílohy 
Příloha A - Smlouva pro hráče 

SMLOUVA O SPORTOVNÍ ČINNOSTI 
Smluvní strany  

Česká asociace amerického fotbalu z.s. Hráč: 

 se sídlem: U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10 ………………………………………………………… 

IČ: 60164115 RČ: 

Zastoupená………………………………………. ………………………………………………………… 

(dále jen ČAAF) (dále jen Hráč) 

uzavírají podle ustanovení §1746 odst. 2 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:  

I. Předmět smlouvy 

1. Hráč provádí sportovní činnost na základě rozhodnutí hlavního trenéra o zařazení do širšího kádru národního týmu v 
souladu s Koncepcí národních týmů tackle a flag fotbalu.  

2. Hráč se touto smlouvou zavazuje, že bude pro ČAAF vykonávat sportovní činnost v souvislosti s přípravou a 
samotnou účastí národního týmu na turnaji/zápasech X.  

3. Hráč se zavazuje, že při výkonu výše uvedené činnosti bude dodržovat pokyny trenérů národního týmu, zástupce 
ČAAF, případně jiné pověřené osoby a dále se zavazuje, že uvedenou činnost bude vykonávat v souladu se zájmy 
ČAAF.  

II. Povinnosti sportovce  

1. Členství 
Hráč je povinen být členem ČAAF a před první akcí v národním týmu musí stanovenému zástupci ČAAF předat náležitě 
vyplněné Hráčské prohlášení na sezónu X. Povinnost spojenou s hráčským prohlášením lze splnit rovněž 
prostřednictvím klubu a interní části webu ČAAF.  

2. Spoluúčast 
Hráč se zavazuje uhradit spoluúčast ve výši X,- na účet ČAAF 2900673824/2010 a to nejpozději do X. 

3. Sportovní aktivita 
Hráč se zavazuje zodpovědně přistupovat ke sportovní přípravě, zúčastňovat se tréninkových kempů a tréninků a řídit se 
pokyny trenérů, případně jiných pověřených osob. 
Dále se hráč zavazuje podřídit se stanovenému režimu vyplývajícímu z účasti na tréninkovém kempu a zápasech 
národního týmu.  

4. Nesportovní aktivita 
Hráč se zavazuje přizpůsobit své chování tak, aby nevznikla škoda na majetku ČAAF nebo ostatních stran. V případě 
způsobené škody je za ni hráč plně odpovědný a je povinen nahradit způsobenou škodu, která tímto jednáním vznikla. 
Hráč se rovněž zavazuje dbát dobrého jména ČAAF na reprezentačních akcích i mimo ně.  

5. Zdraví 
Hráč je povinen o případných zdravotních potížích bezodkladně informovat trenéry národního týmu. Současně se hráč 
zavazuje nepožívat zakázané látky nebo prostředky, které jsou na seznamu průběžně vydávaném Antidopingovým 
výborem ČR, dodržovat Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu a neporušovat antidopingová pravidla. Hráč je 
zejména povinen v souladu s touto směrnicí podrobovat se dopingové kontrole. Hráč je plně zodpovědný za dodržování 
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu a je povinen nahradit případnou škodu, která jejím porušením ČAAF 
vznikne sankcí od antidopingového výboru nebo jiného příslušného orgánu (např. ponížení dotace z NSA apod.).  

6. Výstroj 
Odmítne-li hráč při zápasech použít jednotnou reprezentační helmu, je povinen zajistit si na své náklady helmu v bílé 
barvě (včetně veškerých doplňků v rovněž bílé barvě) prostou jakýchkoliv potisků a polepů a strpět případné polepení do 
jednotného reprezentačního designu. 
Rozhodne-li se hráč při zápasech použít viditelné triko nebo legíny, musí být v bílé barvě, bez dalších nápisů nebo 
potisků. Hráč je povinen zajistit si další běžnou výstroj danou pravidly, tzn. kopačky, chrániče, případně rukavice apod. 
Hráč je povinen po tréninkových kempech a zápasech navrátit ČAAF zapůjčenou výstroj.  

7. Volnočasové oblečení 
Sportovci se zakazuje na akcích národního týmu viditelně nosit jakékoliv oblečení se symbolikou klubů, kde působí nebo 
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působil, případně je k nim jiným způsobem vázán. Toto se netýká klubů NFL nebo klubů z jiných sportů, nicméně ani 
nošení takových oděvů se nedoporučuje. 
Na určených akcích, zejména během zápasů konaných na hřištích soupeřů, se očekává využití oblečení z kolekce 
národního týmu, kterým sportovce vybaví ČAAF. 

8. Cesty 
Hráč se zavazuje dorazit na vlastní náklady na akce národního týmu konané v Česku. V případě cest na akce národního 
týmu konané v zahraničí se očekává společné cestování ze stanoveného výchozího místa.  

9. Škody 
Případné vzniklé škody dle předchozích bodů tohoto čl. je hráč povinen uhradit nejpozději do 1 měsíce od výzvy ČAAF k 
úhradě, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Porušil-li hráč povinnosti dle předchozích bodů tohoto čl. během její účinnosti a škoda fakticky vznikne až poté, trvá 
právo ČAAF vyžadovat po sportovci náhradu škody i po uplynutí účinnost smlouvy.  

III. Povinnosti ČAAF  

1. ČAAF se zavazuje dle finančních možností vytvářet sportovci podmínky pro kvalitní sportovní přípravu a výkon 
sportovní činnosti dle čl. I této smlouvy.  

2. ČAAF hráči zapůjčí základní části uniformy hráče pro zápasy, tzn. helmu, dres, kalhoty a ponožky.  

3. ČAAF vybaví hráče jednotnou aktuální volnočasovou kolekcí národního týmu v rozsahu X, a to v případě, že tuto 
kolekci neobdržel v předchozích třech sezónách. Toto oblečení hráči zůstane i po skončení platnosti této smlouvy.  

4. ČAAF je povinna zajistit (ze stanoveného výchozího místa) dopravu hráčů na akce národního týmu konané v 
zahraničí. Na akcích konaných v Česku ČAAF hráčům zajišťuje ubytování, je-li to s ohledem na bydliště sportovce 
smysluplné. ČAAF rovněž zajišťuje stravování a pitný v režim v přiměřeném rozsahu.  

IV. Účinnost smlouvy  

1. Prvním dnem platnosti i účinnosti smlouvy je den, kdy podpis připojí druhá ze stran. Posledním dnem účinnosti 
smlouvy je 31.12. X. 

2. Status reprezentanta hráče se řídí podle Koncepce národních týmů tackle a flag fotbalu a doba účinnosti této smlouvy 
nemá na status reprezentanta vliv. 

3. Smlouva přestává být účinná v případě vyřazení z národního týmu. Tím se nerozumí pouhé nenominování k zápasům, 
neboť toto může být vedeno početním omezením soupisky, ale faktickým vyřazením z reprezentace kvůli ztrátě sportovní 
výkonnosti, zúžení širšího kádru národního týmu apod.  

4. ČAAF je oprávněna jednostranně a s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy v případě, že hráč závažným 
způsobem porušil povinnosti uvedené v čl. II této smlouvy. ČAAF je v takovém případě oprávněna vyžadovat úhradu 
nákladů spojených se sportovní přípravou hráče.  

5. Hráč je oprávněn jednostranně a s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy v případě, že ČAAF buď závažným 
způsobem porušila své povinnosti uvedené v čl. III této smlouvy, nebo ze zdravotních důvodů, podložených zdravotním 
posudkem, které mu nedovolují výkon sportovní činnosti dle čl. I této smlouvy.  

6. Účinnost smlouvy lze ukončit rovněž dohodou obou smluvních stran.  

VI. Závěrečná ustanovení  

Tato smlouva vyjadřuje skutečnou, svobodnou vůli obou smluvních stran, které smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, a to stvrzují vlastnoručními podpisy. 

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

  

………………………………………………………. ………………………………………………………… 
ČAAF Hráč 
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Příloha B - Smlouva pro trenéry 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

Zaměstnavatel 
Česká asociace amerického fotbalu z.s. 
IČ: 60164115 
Sídlo: U Slavie 1540/2a, 10000 Praha 10 
Poštovní adresa: P.O.Box 1, 79803 Plumlov 
Email: info@caaf.cz 
Zastoupena:  

Zaměstnanec 
Jméno Příjmení 
Narozen:  
Bydliště:  
Bankovní účet: 

Výše uvedení zaměstnavatel a zaměstnanec uzavírají tuto dohodu o provedení práce dle Zákoníku práce. 
  
1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody provede tuto práci: Vedení tacklových/flagových 

reprezentačních týmů. 
2. Zaměstnanec bude vykonávat práci s nepravidelnou pracovní dobou, dle potřeba zaměstnavatele. 
3. Zaměstnanec práci provede osobně, svědomitě, řádně a hospodárně podle sjednaných podmínek a v souladu 

s pokyny a normami zaměstnavatele. 
4. Dohoda se sjednává na období______. 
5. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli poslat emailem sken výkazu odpracovaných hodin, a to nejpozději do 8. 

dne následujícího měsíce. Originál výkazu je zaměstnanec povinen odeslat na poštovní adresu zaměstnavatele 
nejpozději do 12. dne následujícího měsíce. Nesplní-li zaměstnanec tyto jeho nezbytné povinnosti, považuje se 
počet odpracovaných hodin za nulový, a to bez ohledu na později dodaný výkaz. 

6. Za řádně provedenou přidělenou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši X Kč (hrubého) za každý odpracovaný 
den (je jím den, kdy zaměstnanec odpracuje alespoň jednu hodinu). 

7. Odměna, pokrácená o příslušné zákonné daně a odvody, bude hrazena v měsíčních intervalech na účet 
zaměstnance vždy do 20. dne následujícího měsíce. 

8. V případě, že zaměstnavatel vyšle zaměstnance vykonat pracovní úkol mimo obec bydliště, má zaměstnanec 
právo na cestovní náhrady. V případě použití veřejné dopravy podle předložených jízdenek. Zaměstnavatel rovněž 
může zaměstnance požádat o využití jeho automobilu. V takovém případě zaměstnanci náleží složená cestovní 
náhrada ve výši X Kč za kilometr. Sken vyúčtování pracovní cesty posílá zaměstnanec zaměstnavateli emailem 
nejpozději do 14 dnů po skončení pracovní cesty. Originál poštou společně s nejbližším výkazem odpracovaných 
hodin. Cestovní náhrady se posílají na účet zaměstnance. 

9. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnou dohodou stejných stran, kterou upraví nebo nahradí tuto dohodu. 
10. Obě strany souhlasí, že akceptovatelnou formou jednostranné výpovědi je i odeslání doporučeného dopisu na 

poštovní adresu, resp. adresu bydliště. Dohoda, včetně uplynutí výpovědní lhůty, bude v takovém případě 
ukončena k poslednímu dni měsíce následujícího po odeslání výpovědi. 

11. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro zaměstnavatele a pro zaměstnance. 
  

Dne 
  
  
  

  
______________________ 
  
Zaměstnavatel 

Dne 
  
  
  

  
______________________ 
  
Zaměstnanec 
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