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Smlouva o zařazení sportovce  
do širšího reprezentačního výběru kategorie žáků České triatlonové asociace 

 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále 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:  ..................................................................................  

Mateřský klub, kterým se rozumí člen ČTA:  ..................................................................................  

Zákonný zástupce:  ..................................................................................  

Kontakt (mob. telefon/e-mail):  ..................................................................................  

(dále jen „sportovec“) 
 
uzavřeli dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavřeli tuto 
smlouvu (dále jen „smlouva“). 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1. Předmětem této smlouvy je zařazení sportovce do širšího reprezentačního výběru kategorie 

žáků ČTA. Smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran.  
 

II. SPECIFIKACE SMLOUVY 
 

1. Sportovec souhlasí se zařazením do širšího reprezentačního výběru kategorie žáků pro období 
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 za níže stanovených podmínek a z toho vyplývajících povinností i 
nároků na sportovce kladených, stejně tak i výhod, které toto zařazení přináší. 

 
2. Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat při zajištění pravidelné sportovní přípravy, 

účasti na domácích a vrcholných soutěžích a to vždy v souladu s dosažením výkonnostních cílů 
ČTA.  
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III. ODPOVĚDNOST SPORTOVCE 
 
1. Sportovec spolupracuje a řídí se pokyny svého osobního trenéra, pod kterým se připravuje 

v mateřském klubu pro sportovní odvětví triatlon. Osobním trenérem zodpovědným za jeho 
sportovní přípravu v daném ročním tréninkovém cyklu (RTC ) je: 

 

Osobní trenér pan / paní  

E-mail, telefon  

Nejvyšší trenérské vzdělání (dokončené)  

 
2. Sportovec podává ČTA vyžadované informace o své přípravě a zdravotním stavu, zúčastňovat 

se testů, pravidelných tělovýchovně - lékařských prohlídek, diagnostických vyšetření. 
3. Sportovec se zúčastní minimálně pěti (5) závodů řízených ČTA (ČP aquatlon, ČP triatlon) 

uvedených v termínové listině www.czechtriseries.cz, včetně MČR. Snížení počtu závodů může 
povolit hlavní trenér kategorie. 

4. Sportovec spolupracuje s hlavním trenérem ČTA kategorie žáků a řídí se jeho pokyny. 
5. Sportovec vede evidenci tréninkového zatížení ve formě zadané hlavním trenérem kategorie 

žáků ČTA a odevzdává v předepsané podobě tréninkové ukazatele (přednostně formou 
vyplňování elektronického tréninkového deníku dostupného na www.czechtriseries.cz).  

6. Sportovec se zúčastní kontrolních srazů, výcvikových táborů a mezinárodních akcí, pokud na 
tyto akce bude nominován/a. 

7. Sportovec plně respektuje režim a organizaci akcí řízených hlavním trenérem příslušné 
kategorie, případně jiného jmenovaného oficiálního trenéra ČTA na oficiálních soustředěních a 
reprezentačních akcích. 

8. Sportovec se zúčastní všech dalších společenských akcí ČTA nebo partnerů ČTA, budu-li k tomu 
vyzván/a. 

9. V případě kolize termínů konání jiných sportovních akcí s akcemi reprezentace ČR vždy 
sportovec upřednostní akci reprezentačního výběru ČTA.  

10. Sportovec do čtrnácti (14) dnů po podpisu této smlouvy předložení potvrzení o svém 
zdravotním stavu. Výsledek lékařské prohlídky předá/ zašle elektronicky sekretariátu ČTA a 
v kopii hlavnímu trenérovi kategorie žáků. 

11. Sportovec bude dodržovat interní předpisy a pravidla ČTA, včetně Směrnice pro kontrolu a 
postih dopingu ve sportu. 

12. Sportovec bude dodržovat základní pravidla sportovní životosprávy. 
13. Sportovec se bude vždy chovat v souladu s dobrými mravy a v duchu fair play. 
14. Sportovec souhlasí, se zpracováním a evidencí jeho osobních údajů, které vznikají v souvislosti 

se zařazením do reprezentačního výběru ČTA podle zákona č. 101/2000 Sb. 
 
 

IV. ODPOVĚDNOST ČTA 
 
1. ČTA organizačně, případně i finančně zajistí podmínky pro sportovní přípravu sportovce. 
2. ČTA organizačně, metodicky a případně i finančně zajistí účast sportovce na reprezentačních 

akcích. 
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V. PORUŠENÍ DOHODNUTÝCH POVINNOSTÍ A JEHO NÁSLEDKY 
 

1. V případě závažného porušení smluvních povinností sportovce, porušení životosprávy, nebo 
případně nedostatečné sportovní výkonnosti: 
a) hlavní trenér žákovské kategorie ČTA o těchto skutečnostech informuje a komunikuje se 

sportovcem, jeho zákonným zástupcem a jeho trenérem a může požádat okamžité 
sjednání nápravy, 

b) v případě, že nedojde k nápravě v dané oblasti, může být sportovec z reprezentačního 
výběru žáků ČTA vyloučen. 

2. V případě nevhodného chování na reprezentační akci nebo porušení předpisů, může být 
sportovec z účasti na akci vyloučen. Při vyloučení z akce sportovec hradí zpětně veškeré 
náklady na celou akci, včetně úhrady případných nákladů za předčasný odjezd. 

3. V případě neúčasti na akci, na kterou byl sportovec nominován, může být ze strany ČTA 
požadována úhrada nákladů, vynaložených na přípravu sportovce v průběhu RTC. 

 
 

VII. DÉLKA TRVÁNÍ A PLATNOST SMLOUVY  
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 10.2016 do 30. 9. 2017.  
2.  Platnost smlouvy skončí: 

 vypršením její platnosti, tj. uplynutím doby, na niž byla sjednána, 
 v případě vyřazení sportovce ze širšího reprezentačního výběru kategorie žáků ČTA 
 písemnou dohodou smluvních stran, 
   písemnou výpovědí ze strany sportovce, nebo ČTA. 

 
 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  
1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. 
2. Tato smlouva byla oběma stranami podepsána ze svobodné vůle. 
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která 

obsahují osobní údaje. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden. 
 
 
V Praze, dne...................................    V ............................, dne ..................... 
          
 
..........................................................    ........................................................... 
Lenka Kovářová, předsedkyně ČTA             podpis (zařazený sportovec) 
        
 
         ........................................................... 
                 podpis (zákonný zástupce) 
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