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SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI 
uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle § 2430 - 2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní strany) 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Česká triatlonová asociace: 
Zapsán ve spolkovém rejstříku:   Spisová značka L 472 vedená u Městského soudu v Praze 

se sídlem:     Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov  
zastoupený:     Mgr. Lenka Kovářová, MBA, PhD, předseda 
IČ:     44851782 
DIČ:     CZ70923400 
bankovní spojení:     Moneta Money Bank, a.s. 
číslo účtu:     154959142/0600    
  

(dále jen „ČTA“) 
 
a 
Jméno a příjmení:  ..........................................................................................  

Datum narození:  ..................................................................................  

Korespondenční adresa:  ..........................................................................................  

IČ:  ..........................................................................................  

Bankovní spojení:  ..................................................................................  

číslo účtu:  ..........................................................................................  

tel.:  + 420 ................................................................................  

e-mail:  ..........................................................................................  

 (dále jen „osobní trenér“) 
 

uzavírají tuto příkazní smlouvu za účelem: 
zabezpečovat trenérskou činnost v rozsahu této smlouvy, kterou bude trenér vykonávat jménem ČTA 

a na jeho účet. 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. ČTA má zájem, aby pro něj osobní trenér zařídil záležitosti a činnosti spočívající v plnění pozice: 
 

 osobní trenér sportovce/ců zařazeného/zařazených do Sportovních center mládeže, nebo 
Vrcholového centra mládeže (dále jen „SCM/ „VSCM“). 

 
2. Osobní trenér prohlašuje, že je právně a fakticky schopen a oprávněn veškeré záležitost dle této 

smlouvy zařídit, a to především na základě trenérské kvalifikace. 
 

3. Nejvyšší dosažená a platná trenérská kvalifikace: .....................................................................................   
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III.   PŘEDMĚT A ÚČEL PLNĚNÍ 

 

1. Osobní trenér se zavazuje vykonávat činnosti specifikované v této smlouvě u sportovců 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Osobní trenér bude vykonávat i další smlouvou 
nespecifikované ale s předmětem smlouvy související činnosti a to dle pokynů nebo 
se souhlasem ČTA. 

2. Tuto činnost nelze zajistit osobami v pracovně právním vztahu s ohledem na její povahu, 
zejména pokud jde o nemožnost stanovení přesného rozvrhu pracovní doby, o nepravidelnou a 
příležitostnou potřebu jejího zajištění atd. 

 

3. Činnosti osobního trenéra budou realizovány zejména v období sportovní přípravy 
sportovce/ců působících v rámci zařazení do SCM/VCSM. 

 
 

IV. ODPOVĚDNOST ČTA 
 

1. ČTA poskytuje osobnímu trenérovi veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení 
předmětu této smlouvy dle článku II. této smlouvy v oblasti obsahové, organizační a metodické a 
to zejména: 

 a) službami hlavních trenérů příslušné kategorie SCM/VSCM, 
  b) službami sekretariátu ČTA, 
  c) součinnost se sportovním ředitelem/kou ČTA. 
2. ČTA poskytuje metodickou pomoc pro sportovní přípravu formou trenérských seminářů a 

školení či individuálních konzultací. 
3. ČTA předává včas osobnímu trenérovi informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění 

smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit trenér v rámci své činnosti.  
4. ČTA provádí kontrolu sportovní přípravy využitím pověřených zástupců ČTA. 
5. ČTA se zavazuje osobnímu trenérovi za řádné provedení předmětu této smlouvy uhradit 

sjednanou odměnu v termínech a za podmínek ve smlouvě uvedených. 
6. ČTA si vyhrazuje právo výši finančních prostředků upravit v návaznosti na objem prostředků 

vyčleněných pro ČTA na tento účel ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
 
 

V. ODPOVĚDNOST TRENÉRA 
 

1. Osobní trenér je povinen uskutečňovat řádně a včas všechny potřebné práce a činnosti, 
záležitosti a rozhodnutí, v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména touto 
smlouvou. 

2. Osobní trenér je povinen jednat při plnění svých povinností podle: 

 pokynů ČTA a v souladu s jeho zájmy, 
 podle svých nejlepších odborných znalostí a schopností, 
 tak, aby mohlo být dosaženo požadovaného cíle. 

3. Osobní trenér podle této smlouvy jménem ČTA bude uskutečňovat následující činnosti: 
- určuje ve spolupráci se sportovcem/ci a s hlavním trenérem příslušné kategorie SCM/VSCM  

hlavní cíle sezony, 
- realizuje a koordinuje komplexní i individuální sportovní přípravu sportovce/ců  

zařazeného/ných do SCM/VSCM, 
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- zpracovává tréninkové plány jím vedených sportovců, sleduje jejich výkonnost (testování, 
úspěšnost, výsledky v soutěžích atd.), 

- vede evidenci tréninků a sportovní přípravy, 
- zpracovává plnění a vyhodnocení plánu tréninkového cyklu a hlavních cílů sportovní sezóny, 
- tréninkové ukazatele sportovce/ců zasílá/předává v požadovaném formátu hlavnímu 

trenérovi příslušné kategorie SCM/VSCM za období 1.10. – 31.3. a 1.4. – 30.9. daného 
ročního tréninkového cyklu. 

- zabezpečuje provádění lékařských a diagnostických vyšetření jemu svěřených sportovců. 
 

4. Osobní trenér dále: 
- spolupracuje s trenéry ostatních sportovců zařazených do SCM/VSCM, 
- v záležitostech sportovní metodiky je trenér podřízen hlavnímu trenérovi příslušné kategorie 

SCM/VSCM, 
- s hlavním trenérem kategorie ČTA konzultuje účast/neúčast jeho svěřených sportovců na 

společných akcích SCM/VSCM a na reprezentačních startech. V případě neshody se osobní 
trenér musí v této záležitosti názoru hlavního trenéra kategorie ČTA podřídit. 

- zúčastňuje se všech forem odborného vzdělávání, které doporučuje, nebo zajišťuje ČTA, 
- potřebné práce a činnosti a záležitosti této smlouvy, bude vykonávat osobně a v souladu se 

zájmy ČTA 

5. Při plnění této smlouvy je osobní trenér povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání 
této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady ČTA, zápisy, dohodami a stanovisky. 

 
 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Smluvní strany se zavazují jednat při realizaci této smlouvy eticky, korektně, transparentně a 
v souladu s dobrými mravy. 

2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 
ztížit dosažení účelu této smlouvy. 

3. Zjistí-li ČTA v průběhu plnění předmětu této smlouvy nedostatky, je trenér povinen na písemnou 
(e-mailovou) výzvu tyto nedostatky bezodkladně odstranit bez nároku na navýšení ceny za 
poskytovanou činnost.  

4. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

 
 

VII. ODMĚNA TRENÉRA, CENA 
 

1. ČTA se zavazuje, že za činnost podle této smlouvy poskytne osobnímu trenérovi odměnu, včetně 
bonifikace za sportovní úspěšnost sportovce/ců v daném RTC .  

2. Podrobný rozpis a výši odměn, včetně bonifikace, stanovují Prováděcí pokyny k činnosti 
SCM/VSCM. 

3. Stanovený objem finančních prostředků na odměny osobních trenérů, včetně bonifikací se 
stanovuje dle rozpočtu ČTA pro daný kalendářní rok, který připravuje a zveřejňuje ČTA. 

4. Sjednanou odměnu osobnímu trenérovi bude ČTA uhrazena ve dvou či více splátkách, a to za 
období do 30. 6. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku. 

5. Finanční „bonusy“ za sportovní úspěšnost v daném RTC budou uhrazeny ČTA jednorázově ke 
konci kalendářního roku, v němž byl vedený sportovec zařazen do SCM/VSCM. 

6. V případě, že sportovec bezdůvodně odmítne reprezentovat ČR, nebude „bonus“ přiznán. 
7. Trenér bere na vědomí, že je povinen veškeré příjmy zdanit dle příslušných právních předpisů. 
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VIII. FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Nárok osobního trenéra na zaplacení úplaty, vzniká řádným provedením činnosti. 
2. Úplata bude hrazena ČTA bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené osobním 

trenérem. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
dle platných právních předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že platba bude uhrazena na účet osobního trenéra uvedený ve 
faktuře.  

4.   Splatnost daňového dokladu činí 21 dnů od jejího doručení ČTA. 
5.  V případě, že daňový doklad nebude vystaven oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je ČTA oprávněna ji vrátit trenérovi k doplnění. Splatnosti začne běžet 
doručením opravené či oprávněně vystavené faktury. 

6. Poruší-li osobní trenér své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může být proplácení faktur 
pozastaveno až do doby odstranění vytýkaných nedostatků. O pozastavení proplácení faktur je 
ČTA povinna osobního trenéra písemně (e-mailem) informovat včetně uvedení důvodů, pro 
které bylo proplácení faktur pozastaveno.  

 

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. V případě, že osobní trenér poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10% z již ČTA uhrazené odměny dle této smlouvy.  

2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné smluvní strany 
doručena druhé smluvní straně. 

3. Smluvní pokuta může být uložena i opakovaně. 
4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co 

dojde k odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran. 
 

 
 

X. PLATNOST A UKONČENÍ SMLOUVY 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.  

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 10. 2016 do 30.9. 2017. 
3. Tato smlouva může být ukončena: 
 a) vypršením její platnosti, tj. uplynutím doby, na niž byla sjednána, 
 b) oboustrannou písemnou dohodou ke dni uvedenému v této dohodě, 
 c) odvoláním nebo zrušením pozice trenéra, 
 d) v případě vyřazení sportovce/ců z SCM/VSCM, nebo pozastavení činnosti v průběhu 
  zařazovacího období, 
 c) okamžitou výpovědí ze strany ČTA, pokud ČTA z objektivních důvodů ztratí možnost 
  poskytovat sjednanou odměnu . 
4. ČTA je oprávněna odstoupit od této smlouvy okamžitě, pokud druhá strana závažně nebo 

opakovaně poruší ustanovení této smlouvy. 
5. Kterákoli ze stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to kdykoli, i bez udání důvodu.  
6. K platnosti předčasné výpovědi postačí doporučený dopis adresovaný na poslední známou 

adresu druhé smluvní strany. 
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XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují 
osobní údaje. 

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Případné spory hodlají obě smluvní strany řešit smírčí cestou. 
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této 

smlouvy. 
5. Tato smlouva byla oběma stranami podepsána ze svobodné vůle. 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení 

s platnosti originálu. 
7. Tuto smlouvu oběma smluvní strany uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
  
       

V Praze, dne........................,    V ................................., dne ............................. 
 
 
..........................................................   .................................................................. 
 Lenka Kovářová       trenér 
 předsedkyně ČTA 
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Příloha č. 1 
 
Uvedeným sportovcům zabezpečuje osobní trenér sportovní přípravu sportovce/ců působících v 
rámci zařazení do SCM/VCSM v daném ročním tréninkovém cyklu (RTC ): 
 

  Jméno a příjmení 
rok 

narození 
mateřský klub, kterým se rozumí 

člen ČTA 

číslo platné 
licence ČTA 

1         

2         

3         

4         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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