DOHODA O ZAŘAZENÍ SPORTOVCE
do Sportovního centra mládeže/Vrcholového sportovní centra mládeže
a Triatlonová akademie
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
Česká triatlonová asociace:
Zapsán ve spolkovém rejstříku:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení, číslo účtu:
(dále jen „ČTA“)

Spisová značka L 472 vedená u Městského soudu v Praze

Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov
Mgr. Lenka Kovářová, MBA, PhD, předsedkyně Rady
44851782
GE Money Bank a.s,
154959142/0600

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.
1.

2.

3.

Předmětem dohody smluvních stran je zařazení talentovaných sportovců do systému Sportovního
centra mládeže, Vrcholového sportovního centra mládeže a Triatlonové akademie “dále jen SCM,
VSCM a TA“, zřizovaných ČTA.
Sportovec, či zákonný zástupce souhlasí se zařazením do SCM, VSCM a TA v souladu s Prováděcími
pokyny pro činnost SCM, VSCM a TA za níže stanovených podmínek a z toho vyplývajících
povinností i nároků na sportovce kladených, stejně tak i výhod, které toto zařazení přináší.
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.
II.

1.

2.

3.
4.

5.

PŘEDMĚT DOHODY

ODPOVĚDNOST ČTA

ČTA zajistí podmínky pro přípravu sportovců, kteří mohou absolvovat společnou přípravu v rámci
svého klubu, včetně sportovců v samostatné i individuální přípravě a to nad rámec jejich zajištění
ve sportovním oddíle a klubu.
ČTA poskytuje metodickou pomoc pro sportovní přípravu formou trenérských seminářů či
individuálních konzultací.
ČTA poskytuje potřebné informace a písemnosti, pomáhá s výkladem metodických a prováděcích
pokynů ČTA a MŠMT.
ČTA poskytne podle schváleného finančního plánu jednotlivým SCM, VSCM a TA, včetně sportovců
v samostatné i individuální přípravě finanční prostředky dle zařazení do výkonnostní kategorie, na
základě předložených účetních daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, příjmové
pokladní doklady), zasílaných/předávaných na sekretariát ČTA.
Kontrolní činnost při zajištění sportovní přípravy sportovců SCM/VSCM a TA v oblasti obsahové,
organizační a metodické provádí hlavní trenér příslušné věkové kategorie.
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6.
7.

Hlavní trenér příslušné věkové kategorie provádějí kontrolu a vyhodnocení vybraných ukazatelů o
tréninkovém procesu.
Sportovní komise ČTA provádí kontrolu a oponentní řízení předloženého plánu RTC na následující
sezónu.
III.

1.

Sportovec se připravuje se pod vedením osobního trenéra nebo v mateřském klubu pro sportovní
odvětví triatlon. Sportovní příprava a zajištění pro roční tréninkový cyklus 2018 – 2019 bude
probíhat v režimu:

1

2.

3.

ODPOVĚDNOST SPORTOVCE

1

SCM/VSCM , nebo TT akademie, podle klubové příslušnosti

1

Sportovec samostatně se připravující

1

Sportovec v individuální v přípravě - v případě pobytu mimo území České republiky

označte jedno příslušné zařazení

Osobním trenérem zodpovědným za sportovní přípravu v daném ročním tréninkovém cyklu je:
Jméno a příjmení:

...........................................................................

Kontakt – e-mail:

...........................................................................

Kontakt – telefon:

..................................................................................

Nejvyšší trenérské vzdělání /platné do:

..................................................................................

Sportovec bude plnit úkoly vyplývající ze svého zařazení do SCM/VSCM, čí TA a to zejména:
 řádně vést tréninkový deník v elektronické formě požadované hlavním trenérem příslušné
věkové kategorie, prioritně v informačním systému www.czechtriseries.cz. Výjimku uděluje
hlavní trenér příslušné věkové kategorie.
 podávat vyžadované informace o své přípravě a zdravotním stavu, zúčastňuje se testů,
pravidelných tělovýchovně - lékařských prohlídek, diagnostických vyšetření, kontrolních srazů a
výcvikových táborů,
 účastní se mezinárodní akce, pokud na tuto akci bude nominován/a,
 v případě kolize termínů konání jiných sportovních akcí s akcemi reprezentace ČR vždy
upřednostňuje akci reprezentačního výběru ČTA,
 upřednostňuje akce triatlonového SCM/VSCM a TA v případě možných termínových a místních
kolizí s akcemi jiného sportu,
 plně respektuji režim a organizaci sportovní přípravy řízené hlavním trenérem příslušné věkové
kategorie, případně jiného jmenovaného oficiálního trenéra ČTA na oficiálních kontrolních
srazech a výcvikových táborech,
 při oficiálních akcích SCM/VSCM, či TA a reprezentačních akcích výhradně používat sportovní
oblečení, dodané ČTA,
 účastním se všech dalších společenských akcí ČTA nebo partnerů ČTA, budu-li k tomu vyzván/a,
 dodržuje interní předpisy a pravidla ČTA, včetně Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve
sportu,
 dodržuje základní pravidla sportovní životosprávy,
 chová se v souladu s dobrými mravy a v duchu fair play.

4.
5.

Sportovec má povinnost účasti (hodnocení) na minimálním počtu závodů stanovených
Prováděcími pokyny pro činnost SCM/VSCM a TA pro příslušnou věkovou kategorii.
Sportovec může v průběhu daného RTC 1x změnit osobního trenéra, což oznámí písemně,
elektronickou komunikací tzn. e-mailem, hlavnímu trenérovi příslušné věkové kategorie a
koordinátorovi mládeže ČTA.
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IV.

1.

2.
3.

PORUŠENÍ DOHODNUTÝCH POVINNOSTÍ A JEHO NÁSLEDKY

V případě zásadních, nebo opakovaných porušování, či neplnění podmínek uvedených v této
dohodě, může ve vztahu ČTA a sportovec dojít zejména k:


snížení finanční dotace na sportovní přípravu, na základě neplnění výkonnostních limitů, pro
danou věkovou kategorii, parametry výkonnostních limitů stanovují Prováděcí pokyny, pro
činnost SCM, VSCM a TA, platné od 1. 1. 2018,





vyřazení z důvodu neplnění podmínek této dohody
vyřazení z důvodu zdravotního hlediska (dlouhodobá nemoc, zranění),
vyřazení z důvodu zanechání aktivní sportovní činnosti.

Návrhy na vyřazení z SCM/VSCM a TA, spolu se zdůvodněním předkládají hlavní trenéři příslušné
věkové kategorie.
ČTA před vyřazením sportovce za zásadních, nebo opakovaném porušování, či neplnění povinnosti
zašle upozornění, realizované elektronickou komunikací tzn. e-mailem. Z upozornění musí být
jednoznačně patrné, čeho se vyřazení sportovce týká.
V. FINANČNÍ PODPORA

1.

Finanční prostředky účelové dotace poskytnuté ČTA se mohou použít výlučně použít k účelům pro
zabezpečení
sportovní přípravy a to zejména na soustředění, kontrolní srazy, pronájem
sportovišť, materiální vybavení, rehabilitaci, regeneraci a zdravotní zajištění sportovců, případně
úhradu trenérského zajištění.
2. Rozpis a výši finančních prostředků dle zařazení sportovce do výkonnostní kategorie stanovují
„Prováděcí pokyny k činnosti SCM/VSCM a TA.
3. Úhrada finančních prostředků účelové dotace se skládá ze tří finančních částek:
 základní částka, která je fixní a tedy neměnná,
 výkonnostní složka,
 bonifikace za sportovní výsledky.
4. Pro získání výkonnostní složky je třeba:
 v plném rozsahu plnit úkoly vyplývající ze zařazení do SCM/VSCM a TA,
 splnit výkonnostní limity pro danou věkovou kategorii,
 prokázat sportovní výkonnost na závodech ČP, EPJ,EP,ME a MS.
5. Návrhy na získání, či neudělení výkonnostní složky, spolu se zdůvodněním předkládá hlavní trenér
příslušné věkové kategorie. Návrhy schvaluje ve spolupráci s příslušnou komisí ČTA, sportovní
ředitel/ka ČTA.
6. Sportovcům připravujícím se v podmínkách svého mateřského triatlonového klubu, nebo oddílu,
jsou finanční prostředky účelové dotace hrazeny prostřednictvím tělovýchovných jednot,
sportovních klubů, nebo oddílů, u kterých jsou SCM, VSCM a TA smluvně zřízena.
7. V případě samostatně, či individuálně se připravujících sportovců SCM, VSCM a TA, jsou finanční
prostředky účelové dotace hrazeny na základě předání/zaslání účetních daňových dokladů (např.
faktury, účtenky, paragony, příjmové pokladní doklady), na sekretariát ČTA. Nejzazší termín pro
dodání nezbytných dokladů je 10. 12. příslušného roku.
8. Finanční podpora není určena na financování domácích soutěží.
9. Finanční prostředky státní dotace lze použít jen v kalendářním roce 2019 a nelze je převádět do
následujícího období.
10. ČTA si vyhrazuje právo na úpravu výše finančních prostředků v návaznosti na objem prostředků
vyčleněných pro ČTA na tento účel ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
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VI. DÉLKA TRVÁNÍ A PLATNOST DOHODY
1.
2.

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou od 1. 10.2018 do 30. 9. 2019.
Platnost dohody skončí:
 vypršením její platnosti, tj. uplynutím doby, na niž byla sjednána,
 v případě vyřazení sportovce ze SCM, VSCM a TA,
 písemnou dohodou smluvních stran,
 jednostrannou písemnou výpovědí smluvních stran
 pokud ČTA ztratí možnost poskytovat účelovou finanční dotaci, z důvodu úpravy, nebo
snížením finančního objemu pro činnost Programu II. Sportovně talentovaná mládež.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

2.

3.

4.
5.
6.

ČTA je povinna zpracovávat osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
zejména pak s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
(dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu potřebném pro zajištění služeb a naplnění účelu plnění této
dohody.
Sportovec, nebo zákonný zástupce, tzn. rodiče, soudem ustanovený opatrovník, či jiné osoby,
které vykonávají rodičovskou zodpovědnost k dítěti, souhlasí se zpracováváním shora uvedených
osobních údajů pro účely:
a) vedení seznamů a evidencí v souvislosti s členstvím v SCM, VSCM, nebo TA a předávání
těchto údajů mezi organizačními složkami pro zajištění běžné činnosti ČTA,
b) předávání osobních údajů úřadům státní a veřejné zprávy, případně partnerům pro zajištění
běžné činnosti spolku, nebo jejího financování,
c) zveřejnění profilu člena SCM, VSCM, nebo TA na webových stránkách ČTA,
d) marketingové a informační, tzn. vytváření propagačních materiálů (ročenky – výroční zprávy,
brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby, popř. mého
nezletilého dítěte, samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších
osobních údajů,
e) zasílání informací o pořádaných akcí, službách a dalších aktivitách.
Sportovec, nebo zákonný zástupce, tzn. rodiče, soudem ustanovený opatrovník, či jiné osoby,
které vykonávají rodičovskou zodpovědnost k dítěti, prohlašuje, že podle právních předpisů o
ochraně osobních údajů má právo:
 žádat omezení zpracovávání údajů,
 žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně.
Tato dohoda může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
Tato dohoda byla oběma stranami podepsána podle jejich pravé, skutečné a svobodné vůle.
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden.

V Praze, dne 26. 09. 2018

..........................................................
Mgr. Lenka Kovářová, MBA, PhD,
předsedkyně Rady ČTA

...........................................................
podpis (zařazený sportovec)

...........................................................
podpis (zákonný zástupce)
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