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DOHODA O ZAŘAZENÍ SPORTOVCE V INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ 
do Sportovního centra mládeže/Vrcholového sportovní centra mládeže 

pro RTC 2016 – 2017 (dále jen SCM/VSCM) 

 
 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 
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:  ..................................................................................  

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

Číslo účtu:  ..................................................................................  

(dále jen „sportovec“) 
 
 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (společně dále jen „smluvní strany“) 

 
 

I. PŘEDMĚT DOHODY 
 
1. Předmětem dohody smluvních stran je zařazení talentovaných sportovců do systému SCM a 

VSCM zřizovaných ČTA. 
 
 

II. SPECIFIKACE DOHODY 
 

1. Sportovec souhlasí se zařazením do SCM/VSCM v souladu s Prováděcími pokyny České 
 triatlonové asociace pro Sportovní centra mládeže 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. 
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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.  

 
III. ODPOVĚDNOST SPORTOVCE 

 
1. Sportovec bude plnit úkoly vyplývající ze zařazení do SCM/VSCM a to zejména řádně vést 
 tréninkový deník ve formě požadované svým osobním trenérem, prioritně v informačním 
 systému www.czechtriseries.cz, včas podávat vyžadované informace o své přípravě a 
 zdravotním stavu, zúčastňovat se testů, pravidelných tělovýchovně - lékařských prohlídek, 
 diagnostických  vyšetření. 
2. Sportovec spolupracuje a řídí se pokyny svého osobního trenéra. 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)  

 
3. Sportovec může v průběhu daného RTC 1x změnit osobního trenéra, což oznámí písemně    

(e-mailem), hlavnímu trenérovi příslušné kategorie SCM/VSCM. 
4. Sportovec upřednostňuje akce triatlonového SCM/VSCM v případě možných termínových a 
 místních kolizí s akcemi jiného sportu. 
5. Sportovec plně respektuje režim a organizaci akcí řízených hlavním trenérem příslušné 

 kategorie, případně jiného jmenovaného oficiálního trenéra ČTA na oficiálních 
reprezentačních akcích. 

6. Sportovec v případě kolize termínů konání akcí SCM/VSCM s akcemi reprezentace ČR vždy 
 upřednostní akci reprezentačního výběru ČTA. 
7. Sportovec má povinnost účasti (bodování) na minimálně 5 závodech řízených ČTA (ČP 
 aquatlon, ČP triatlon) uvedených v termínové listině www.czechtriseries.cz, včetně MČR. 
8. V případě nesplnění účasti na stanoveném počtu závodů může být krácena, případně zcela 
 neuhrazena finanční odměna za dosažené sportovní výsledky. 
9. Sportovec bude při oficiálních akcích SCM/VSCM a reprezentačních akcích výhradně používat 
 sportovní oblečení, dodané ČTA. 
10. Sportovec se zúčastní společenských programů při konání reprezentačních akcí, vyhlášení 
 výsledků, interview, televizních rozhovorů, tiskových konferencí a podobně. 
11. Sportovec se účastní všech dalších společenských akcí ČTA nebo partnerů ČTA, je-li k tomu 
 vyzván. 
12. V případě odmítnutí reprezentace ČR může být sportovec vyřazen ze systému SCM/VSCM, 
 popř. mu nebude uhrazen příspěvek na sportovní přípravu a finanční odměna za 
 dosažené sportovní výsledky. 
13. Sportovec souhlasí se zpracováním a evidencí jeho osobních údajů, které vznikají 
 v souvislosti s  členstvím v SCM/VSCM podle zákona č. 101/2000 Sb.  
14. Sportovec má zřízený účet na CTS a odpovídá za aktuálnost informací v jeho profilu.  
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 15. Sportovec bude dodržovat interní předpisy a pravidla ČTA, pravidla sportovní životosprávy, 
 včetně Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu a bude se vždy chovat v souladu 
 s dobrými mravy a v duchu fair play. 

  
 

IV. ODPOVĚDNOST ČTA 
 
1.  ČTA poskytne podle schváleného finančního plánu dílčí finanční podporu pro přípravu 

 sportovců, kteří mohou absolvovat individuální přípravu. 
2.  ČTA poskytuje organizační a metodickou pomoc pro sportovní přípravu. 
3.  ČTA poskytuje potřebné informace a písemnosti, pomáhá s výkladem metodických a 

 prováděcích pokynů ČTA a MŠMT. 
4. Kontrolní činnost při zajištění sportovní přípravy sportovců SCM/VSCM v oblasti 
 obsahové, organizační a metodické provádí sportovní ředitel/ka ČTA ve spolupráci s 
 hlavními trenéry příslušné kategorie. 
5. Hlavní trenéři příslušné kategorie provádějí kontrolu a vyhodnocení vybraných  ukazatelů        

o tréninkovém procesu. 
6. Sportovní komise ČTA provádí kontrolu a oponentní řízení předloženého plánu RTC na 
 následující sezónu. 

 
 

V. PORUŠENÍ DOHODNUTÝCH POVINNOSTÍ A JEHO NÁSLEDKY 
 

1. V případě neplnění podmínek uvedených v této dohodě, může ve vztahu ČTA a sportovec dojít 
zejména k: 
 snížení dotace na sportovní přípravu z důvodu porušení smluvních povinností sportovce 

SCM/VSCM, 
 vyřazení z důvodu opakovaného porušování smluvních podmínek, 
 vyřazení z důvodu zdravotního hlediska (dlouhodobá nemoc, zranění), 
 vyřazení z důvodu přechodu do RSC (resortní sportovní centrum), 
 vyřazení z důvodu zanechání aktivní sportovní činnosti. 

2. Písemné návrhy na vyřazení z SCM/VSCM, spolu se zdůvodněním předkládají hlavní trenéři 
příslušné kategorie.  

3. ČTA před vyřazením sportovce za opakované porušování povinnosti sportovce písemně (e-
mailem) upozorní. Z upozornění musí být jednoznačně patrné, čeho se vyřazení sportovce týká. 

4. O vyřazení z SCM/VSCM rozhoduje ČTA, na základě doporučení sportovního ředitele/ky ČTA.  
 

 
VI. FINANČNÍ PODPORA 

  
1. Finanční prostředky poskytnuté ČTA se mohou výlučně použít k účelům pro zabezpečení 
 sportovní přípravy a to zejména na soustředění, kontrolní srazy, pronájem sportovišť, 
 materiální vybavení, rehabilitace, regenerace a zdravotní zajištění sportovců. 
 
2. Finanční prostředky na základní zajištění sportovní přípravy jsou diferenciovány dle zařazení 
 sportovce do výkonnostní kategorie. 
 

 Sportovcům připravujícím se v podmínkách svého klubu zařazeni do výkonnostní 
kategorie „A“ v individuální přípravě jsou poskytovány navýšené finanční prostředky pro 
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zabezpečení sportovní přípravy, včetně bonifikace za dosažené sportovní výsledky 
prostřednictvím klubu, nebo oddílu, kde je SCM/VSCM zřízeno a kde jsou zařazeni. 

3. Rozpis a výši finančních prostředků na základní zajištění sportovní přípravy, včetně 
bonifikace, stanovují Prováděcí pokyny k činnosti SCM/VSCM. 

4. Stanovený objem finančních prostředků pro zabezpečení sportovní přípravy se řídí 
schváleným rozpočtem Programu II. ČTA pro daný kalendářní rok, který připravuje ČTA. 

5. Výše finančních prostředků může být ze strany ČTA upravena v návaznosti na objem
 prostředků vyčleněných pro ČTA na tento účel ze strany Ministerstva školství, mládeže a 
 tělovýchovy ČR. 
  

 
VII. DÉLKA TRVÁNÍ A PLATNOST DOHODY 

 
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou od 1. 10.2016 do 30. 9. 2017.  
2.  Platnost dohody skončí: 

 vypršením její platnosti, tj. uplynutím doby, na niž byla sjednána 
 v případě vyřazení sportovce z SCM/VSCM 
 písemnou dohodou smluvních stran 
 písemnou výpovědí ze strany sportovce, nebo ČTA (i bez udání důvodu) 
 pokud ČTA ztratí z objektivních důvodů možnost poskytovat účelovou finanční dotaci. 

 
 
 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tato dohoda může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. 
2. Tato dohoda byla oběma stranami podepsána ze svobodné vůle. 
3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden. 
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která 

obsahují osobní údaje. 
 
 
V Praze, dne...................................    V ............................, dne ..................... 
          
 
..........................................................    ........................................................... 
Lenka Kovářová, předsedkyně  ČTA     podpis (zařazený sportovec) 
        
 
        ........................................................... 
        podpis (zákonný zástupce) 
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