Prehľad činností právneho poradenstva poskytovaných členom ÚFP
1.

Základné informácie
•

právne oddelenie ÚFP zodpovie každému hráčovi akúkoľvek právnu otázku, ktorá súvisí s výkonom
športových činností prípadne odporučí najvhodnejší postup alebo osobu, ktorá bude schopná požiadavku
vyriešiť k spokojnosti hráča

NEEXISTUJE ZLÁ OTÁZKA !!!
Pýtajte sa a zásadné rozhodnutia (podpis alebo skončenie akejkoľvek zmluvy) vopred konzultujte s
právnym oddelením, aby sme spoločne predchádzali sporným situáciám.

2.

•

platí základná zásada, že právne oddelenie ÚFP poskytuje poradenstvo až do momentu vyčerpania
všetkých reálnych mimosporových možností pre vyriešenie sporu; ak spor vyžaduje uplatnenie nárokov
alebo bránenie sa voči nárokom už priamo na Komore SFZ, Komore FIFA, pred súdom alebo inými orgánmi
SFZ, či FIFA, tak právne oddelenie odporučí právne kvalifikovaného odborníka (advokáta) na komerčné
zastupovanie

•

ÚFP členom garantuje, že odmena kvalifikovaného odborníka (advokáta), ktorý bol odporučený právnym
oddelením na sporové riešenie veci je vždy tarifná (určená za každý úkon právnej služby podľa tarifnej
hodnoty sporu, ktorú si môže každý hráč vypočítať a overiť na verejnej stránke “www.trovy.sk”), ponížená
o členskú zľavu vo výške 30 %, uhrádzaná vždy až po právoplatnom skončení sporu, uhrádzaná členom
len za predpokladu, že člen bol v spore neúspešný

Čo JE zahrnuté?
Všeobecné poradenstvo a výklad ustanovení predpisov
• zastupovanie ÚFP a práv jej členov v pracovných skupinách a pri pripomienkovaní predpisov (zákonov,
interných predpisov SFZ, medzinárodných predpisov FIFA)
• vypracovanie a predkladanie návrhov na zmenu predpisov
• výklad právnych predpisov a interných predpisov v súvislosti s výkonom športu (odvody, dane,
postavenie hráča, zmluvné vzťahy so sprostredkovateľmi alebo klubmi a pod.)

Predzmluvné vzťahy
• všeobecné zákldné poradenstvo počas rokovaní o obsahu zmluvného vzťahu s klubom alebo
sprostredkovateľom
• zakázané zmluvné podmienky, povinné náležitosti zmluvy, zabezpečenie záväzkov, ochrana práv hráča
pri skončení

Zmluvné vzťahy
• špecifické poradenstvo pri vzniku rozporu so zmluvne dohodnutými podmienkami (krátenie mzdy;
nevyplatené záväzky; preradenie do “B” mužstva; vyradenie z tímu a pod.
• špecifické poradenstvo pri uplatňovaní práv voči sprostredkovateľom (nárok na províziu; možnosti
skončenia zmluvy a pod.)

Zastupovanie pri kvalifikovaných výzvach
• vypracovanie a zaslanie kvalifikovaných výziev klubom na plnenie povinností v prospech hráčov;
• podávanie kvalifikovaných návrhov na Disciplinárnu komisiu alebo Licenčnú komisiu SFZ za účelom
ochrany práv hráčov

Skončenie zmluvných vzťahov
• vypracovanie a zaslanie jednostranných skončení zmluvy
• príprava alebo pripomienkovanie návrhov dohôd o skončení zmlúv; o urovnaní; o uznaní dlhu; o plnení
záväzkov v splátkach a pod.

3.

Čo NIE JE zahrnuté?
Zastupovanie v sporových veciach

Pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie

