
Smlouva o působení ve Středisku talentované mládeže pro rok 2020 

 
 

 
Smluvní strany: 

 
 
Český svaz Taekwon-Do ITF, z. s., Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17, IČ: 16191285 (dále jen 
ČST ITF) Středisko talentované mládeže Střední Čechy, zastoupené vedoucím Jakubem 
Novotným, DiS., na straně jedné (dále jen STM) 
 
 
a 
 
 
Jméno a příjmení: ................................................................ 
 
Narozen/a dne: ..................................................................... 
 
Trvale bytem: …………………………………………….. 
 
číslo svazového členského průkazu ..................................... 
 
zastoupený zákonným zástupcem: …………………………………… 
 
 na straně druhé (dále jen člen STM) 
 

 
 

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

 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je působení výše uvedeného sportovce, řádného člena svazu ve 
Středisku talentované mládeže Střední Čechy ČST ITF z.s. se všemi právy a povinnostmi 
vyplývající z této smlouvy. 
 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a nabývá účinnosti i 
platnosti dnem podepsání oběma účastníky. 
 
3. Sportovec, který tuto smlouvu uzavírá, musí být řádným členem svazu a mít uhrazeny 
odpovídající členské známky dle svazové směrnice č. 05/09, včetně všech pozdějších změn a 
doplňků. 
 
 

 
 



II. 
Povinnosti člena STM 

 
1. Člen STM se zavazuje: 
 
a) zodpovědně přistupovat ke sportovní přípravě, zúčastňovat se tréninků a soustředění a řídit 

se pokyny trenéra, případně jiných pověřených osob, 

b) podřídit se stanovenému režimu vyplývajícímu z účasti na sportovních soutěžích, závodech 
a jiných akcích, 

c) dodržovat Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu a neporušovat antidopingová 
pravidla; nepoužívat zakázané látky nebo prostředky, které jsou na seznamu průběžně 
vydávaném Antidopingovým výborem ČR, 

d) zúčastňovat se lékařských prohlídek a vyšetření a o případných zdravotních potížích 
bezodkladně informovat trenéra,  

e) člen STM je povinen pečovat o svěřený sportovní materiál, bránit jeho poškození, nebo 
zkrácení životnosti nesprávným či neoprávněným používáním, v případě ukončení 
působení v STM je člen povinen vrátit jemu svěřený majetek. Člen STM je povinen 
dodržovat všechny platné předpisy i nařízení Svazu, 

f) člen STM je povinen dodržovat zásady taekwonda ITF jak během sportovních akcí, tak i 
v civilním životě, 

g) člen STM je povinen ihned hlásit trenérovi veškeré úrazy, resp. změny zdravotního stavu, 
které by mohly mít jakýkoliv vliv na jeho sportovní činnost, 

h) člen STM je povinen dodržovat obecně platné zásady životosprávy sportovce, včetně 
zákazu konzumace alkoholických nápojů během všech sportovních akcí a užívání 
jakýchkoliv nepovolených dopingových látek po dobu platnosti této smlouvy. Užívání 
jakýchkoliv léků, stimulačních látek, nebo jiných farmaceutických preparátů během 
platnosti této smlouvy je nutné hlásit předem trenérovi, 

i) člen STM je povinen účastnit se aktivně tréninkové činnosti domácího nebo i jiného 
sdruženého subjektu svazu minimálně v rozsahu 3 tréninkových hodin za týden, a dalších 
akcí uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, pokud mu v tom nebrání vážné zdravotní, 
rodinné, pracovní nebo studijní problémy. Brání-li sportovci vážné zdravotní, rodinné, 
pracovní nebo studijní problémy v plnění této povinnosti po dobu jednoho týdne a delší, 
bude o tom neprodleně informovat příslušného trenéra, 

j) neprovozovat sportovní ani jinou činnost, se kterou je spojeno zvýšené riziko zranění či 
úrazu a která by tak mohla ohrozit plnění předmětu této smlouvy, 

k) chovat se a jednat v souladu se všemi právy a povinnostmi, které vyplývají ze smluv s jeho 
sponzory a dalšími partnery; sportovec se zavazuje dodržovat všechny pokyny pro plnění 
těchto smluvních vztahů, 

l) dbát dobrého jména Svazu a STM Střední Čechy. 

 

2. V případě, že člen STM svým jednáním poruší povinnosti uvedené v bodě 1. tohoto článku, 
je povinen nahradit škodu, která tímto jeho jednáním Svazu a STM vznikla. Pokud bude 
v důsledku porušení povinností uvedených v bodě 1. tohoto článku Svazu a STM udělena 
jakákoli sankce, a to dle sportovních a jiných pravidel ze strany příslušných orgánů (např. 
ze strany příslušného národního sportovního svazu, mezinárodní federace, antidopingového 



výboru), zavazuje se sportovec uhradit Svazu a STM vše, co Svazu a STM plnil 
v souvislosti s rozhodnutím těchto příslušných orgánů o udělení sankce. 

 

3. Úhradu dle bodu 2. tohoto článku je člen povinen provést nejpozději do 1 měsíce od výzvy 
Svazu a STM k úhradě, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

4. Ustanovením bodu 2. a 3. tohoto článku není dotčeno právo STM SČ vypovědět smlouvu 
bez výpovědní doby dle čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy. 

 

 

 
III. 

Povinnosti STM 
 
STM se zavazuje: 
 

a) vytvářet členu příznivé podmínky materiálně technické podmínky pro kvalitní sportovní 
přípravu a výkon sportovní činnosti dle čl. I. a II. této smlouvy, 

b) vybavit člena potřebnou sportovní výstrojí, 

c) zabezpečit náhradu nákladů spojených s účastí na vybraných sportovních soutěžích, 
závodech či jiných akcích, 

d) člen STM bere na vědomí, že výkon jeho sportovní činnosti je dobrovolný a není tak za 
něj ze strany STM poskytována žádná odměna; členům STM jsou hrazeny pouze výdaje 
v souvislosti s jeho sportovní činností pro STM (doprava, ubytování, strava a startovné) 
a konkrétní platba bude uhrazena na základě jejich vyúčtování.  

 

 

 
IV.  

Doba trvání smlouvy. 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.   
 
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze před uplynutím doby, na kterou byla 

sjednána, vypovědět z následujících důvodů: 
 
a) STM je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, v případě, že člen buď 

závažným způsobem porušil povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy, nebo přestal 
splňovat podmínky pro výkon předmětu této smlouvy. Je-li důvodem výpovědi porušení 
povinností ze strany člena, je člen povinen uhradit STM přiměřené náklady spojené s jeho 
sportovní přípravou. Tímto ustanovením není dotčeno právo STM SČ dle čl. II. bodu 2. této 
smlouvy) 

 
b) Člen STM je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že STM buď 

závažným způsobem porušilo své povinnosti uvedené v čl. III. této smlouvy, nebo ze 



zdravotních důvodů, podložených zdravotním posudkem, které mu nedovolují výkon 
sportovní činnosti dle čl. I. a II. této smlouvy 

 
 
3. Smlouvu lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení. 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že vztahy mezi nimi touto smlouvou neupravené se budou řídit 

platnými právními předpisy. 
 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a byla sepsána 

ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží STM a jedno vyhotovení obdrží člen. 
 
3. Obsah této smlouvy lze v průběhu doby její platnosti změnit nebo doplnit, a to pouze 

písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. 
 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 přehled sportovních akcí a soustředění 
s povinnou účastí sportovce dle čl. I. a čl. II. této smlouvy. 

 
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné v důsledku 

právní úpravy, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních 
předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se potom zavazují 
upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým obsahem nejlépe odpovídá záměru 
ustanovení neplatného, resp. neúčinného. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po předchozím projednání, na všech 

jejich ustanoveních se dohodly vzájemně srozumitelně a vážně, na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. 

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

člen STM / zákonný zástupce     Jakub Novotný, DiS  
       vedoucí STM SČ 


