
SMLOUVA S REPREZENTANTEM  
ve sportu boccia 

pro rok 2021 
uzavřená mezi  

Česká federace Spastic Handicap, z. s. (národní členská organizace BISFed) 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, spis. zn. L 1175 

se sídlem:  Jaselská 355, 415 03 Teplice 

IČO:  46070711 

Číslo účtu: 42135501/0100 

zastoupená:  Ondřejem Sejpkou, předsedou 
(dále jen SH) 

a 

jméno a příjmení:  

bytem:  

rodné číslo:   

registrovaný v TJ/SK:  
(dále jen reprezentant) 

uzavírají následující smlouvu. 

Článek I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smlouva s reprezentantem (dále jen „tato smlouva“) upravuje práva a 
povinnosti smluvních stran. 

2. Český paralympijský výbor (dále jen „ČPV“) a Česká federace Spastic 
Handicap, z. s. (dále jen „SH“), zajišťují a zabezpečují státní sportovní 
reprezentaci členů registrovaných v SH. 

3. ČPV a SH zastupují členy registrované v SH a provádějí jejich jménem 
právní úkony související se zajištěním reprezentace. 

Článek II 
OBECNÉ POVINNOSTI  

1. Povinnosti SH: 
1.1. seznámit reprezentanta s kalendářem akcí nebo termínovou 

listinou (dále jen „kalendář akcí“) Realizačního týmu daného 
sportu (dále jen „RT“), 

1.2. o změnách kalendáře akcí informovat reprezentanta nejpoz-
ději do 14 dnů po jejich schválení, 

1.3. seznámit reprezentanta s předpisy ČPV a SH a Chartou proti 
dopingu, předpisy stanovené Antidopingovým výborem Čes-
ké republiky (dále jen „ADV“), Mezinárodní antidopingovou 
agenturou (dále je „WADA“), Mezinárodním paralympijským 
výborem (dále jen „IPC“), Mezinárodní asociací spasticky po-
stižených sportovců (dále jen „CP-ISRA“), nebo Boccia Inter-
national Sports Federation (dále jen „BISFed) týkající se do-
pingu, 

1.4. vedoucí RT daného sportu (dále jen „vedoucí RT“) seznámí 
reprezentanta s finančním a materiálním zajištěním repre-
zentačních kádrů (náklady na akce společné přípravy, výcvi-
kové tábory a závody, na které byl nominován, materiální vy-
bavení na tyto akce, nářadí a náčiní potřebné k tréninku, pit-
ný režim, regeneraci v rámci sportovní přípravy, povolené 
podpůrné prostředky atp.), 

1.5. do 30 dnů odpovědět na písemný podnět od reprezentanta. 
2. Povinnosti reprezentanta 

2.1. dodržovat předpisy uvedené v čl.II. odst. 1.3, 
2.2. pokud před podpisem této smlouvy uzavřel jakoukoliv jinou 

smlouvu, která jej zavazuje k jednání, jež je v rozporu 
s ustanoveními této smlouvy nebo předpisy uvedenými v čl. 
II. odst. 2.1. a čl. V. odst. 2.4., neprodleně písemně o této 
skutečnosti informovat sekretáře SH ještě před podpisem té-
to smlouvy, 

2.3. plně se řídit pokyny vedoucího RT, vedení SH a vedení Rady 
sportovní reprezentace SH (dále jen „RSR SH“), 

2.4. neprodleně písemně informovat vedoucího RT o veškerých 
změnách v osobních údajích a dokladech, které nastanou u 
reprezentanta v průběhu jeho zařazení do reprezentace SH, 

2.5. před podpisem smlouvy vyplnit a v případě změn během ro-
ku aktualizovat informační list reprezentanta (Příloha č. 2 
smlouvy s reprezentantem), 

2.6. zúčastňovat se akcí, na které byl nominován ČPV, SH nebo 
RT; pokud se závodník nemůže z vážných důvodů těchto ak-
cí zúčastnit, musí se včas a řádně omluvit vedoucímu RT 
(kopie pracovní neschopnosti, kopie lékařského potvrzení, 
zamítavé stanovisko školy, zaměstnavatele apod.), 

2.7. zúčastňovat se národní soutěže SH,  
2.8. provádět soustavnou a svědomitou přípravu v individuálním 

tréninku i na společných výcvikových táborech a soustředě-
ních, 

2.9. pravidelně dle pokynů vedoucího RT předkládat nebo zasílat 
tréninkové deníky a výkazy, 

2.10. zacházet šetrně se sportovním a jiným materiálem, který mu 
SH zapůjčil, bezúplatně na něm provádět drobnou údržbu, 
ochraňovat jej a na požádání vedoucího RT nebo jím zmoc-
něným pracovníkem tento materiál bezodkladně vrátit ve sta-
vu úměrném době užívání, 

2.11. nevytvářet svým jednáním a vystupováním nebo nevhodnými 
výroky ovzduší nervozity a napětí v reprezentačním týmu, 

2.12. v případě jakéhokoliv podnětu nebo nespokojenosti týkající 
se reprezentace SH, obrátit se písemně na vedoucího RT, 

2.13. svým chováním a jednáním nepoškozovat dobré jméno SH, 
2.14. uhradit sportovní licenci, pokud je v daném sportu vyžadová-

na. 

Článek III 
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 

1. Povinnosti SH: 
1.1. zajistit nezbytné organizační a administrativní úkony souvise-

jící s účastí reprezentanta na mezinárodní soutěži (dále jen 
„soutěž“), 

1.2. organizačně zajistit reprezentantovu dopravu z místa srazu 
do místa konání soutěže a zpět, ubytování a stravování, 

1.3. zapůjčit reprezentantovi do užívání jednotné reprezentační 
oblečení, pokud se tak již nestalo před uzavřením této 
smlouvy, 

1.4. zajistit reprezentantovi nezbytné cestovní pojištění na dobu 
jeho vyslání na zahraniční soutěž, 

1.5. vydat reprezentantovi na základě jeho žádosti potvrzení SH o 
účasti na soutěži nebo přípravě na soutěž, 

1.6. v případě neomluvené neúčasti na soutěži nebo přípravě na 
soutěž požadovat na reprezentantovi úhradu vzniklých ná-
kladů SH. 

2. Povinnosti reprezentanta: 
2.1. dodržovat pokyny a nařízení vedoucího sportovní výpravy 

oficiálně jmenovaného ČPV nebo SH a pokyny vedoucího 
RT, 

2.2. poskytnout ve stanoveném termínu všechny údaje potřebné 
pro administrativní zajištění své účasti na soutěži, 

2.3. absolvovat soutěže, na které jej nominoval SH nebo ČPV, 
výhradně v oblečení určeném SH nebo ČPV, 



2.4. soutěžit dle pravidel fair play, vystupovat vždy tak, aby vzor-
ně reprezentoval ČR a chránil zájmy SH a ČPV, 

2.5. v případě neomluvené neúčasti na soutěži nebo přípravě na 
soutěž uhradit SH vzniklé náklady. 

Článek IV 
ZDRAVOTNÍ PÉČE A DOPING  

1. Povinnosti SH: 
 
1.1. poskytnout reprezentantovi seznam nedovolených látek a 

postupů, které jsou zakázány předpisy stanovenými ADV, 
WADA, IPC, CP-ISRA nebo BISFed. 

1.2. v případě potřeby zaslat na ADV, IPC, resp. CP-ISRA nebo 
BISFed žádost o terapeutickou výjimku. 

2. Povinnosti reprezentanta: 
2.1. mít platnou roční lékařskou prohlídku o způsobilosti vykoná-

vat daný sport, a kopii výsledku lékařské prohlídky zaslat ve-
doucímu RT, 

2.2. neprodleně písemně informovat vedoucího RT o veškerých 
změnách svého zdravotního stavu, které souvisí se sportovní 
činností, 

2.3. podepsat „Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu“ viz 
příloha č. 1 této smlouvy, 

2.4. konzultovat používané léky s odborným lékařem a jejich uží-
vání oznámit vedoucímu Zdravotní komise SH, 

2.5. v případě potřeby neprodleně vyplnit a nechat potvrdit od-
borným lékařem terapeutickou výjimku v českém a anglickém 
jazyce,  

2.6. dodržovat předpisy stanovené ADV, WADA, IPC, CP-ISRA či 
BISFed týkající se dopingu.  

Článek V 
REKLAMA A SPONZORIG 

1. Práva SH: 
1.1. použít jména a vyobrazení reprezentanta k reklamním úče-

lům SH a ČPV a jejich sponzorů, 
1.2. použít obrazových, zvukových, příp. jiných záznamů o repre-

zentantovi, pořízených v době jeho působnosti v reprezentaci 
SH a ČPV, a to i po ukončení jeho členství v reprezentaci či 
ukončení jeho sportovní činnosti, 

1.3. použít údajů o reprezentantovi v reklamních a propagačních 
materiálech SH a ČPV, nebo v rámci jejich reklamních, pro-
pagačních a marketingových akcích týkajících se reprezen-
tace SH a ČPV (dále jen „reklamní akce“), avšak toliko v roz-
sahu databáze SH, pro kterou dodává a pravidelně aktualizu-
je informace sám reprezentant. 

2. Povinnosti reprezentanta: 
2.1. dodržovat předpisy SH a ČPV a pokyny vedoucího výpravy 

mezinárodní soutěže, týkající se reklamních označení na ob-
lečení a vybavení reprezentanta, 

2.2. zúčastňovat se prezentačních (propagačních) akcí dle poky-
nů SH a ČPV, 

2.3. spolupracovat se sponzory SH a ČPV při reklamních akcích, 
2.4. nezúčastnit se jiných reklamních, propagačních nebo marke-

tingových akcí, souvisejících s jeho sportovní činností, s vý-
jimkou těch, se kterými vysloví SH písemný souhlas, 

2.5. sdělit vedení SH seznam individuálních sponzorů, které by 
chtěl oslovit na základě nominace do sportovní reprezentace 
SH a respektovat „Pravidla vydaná pro reprezentanty SH, k 
uzavírání sponzorských smluv (na reklamu a darovací)“.  

3. SH může na písemnou žádost reprezentanta udělit písemný souhlas s 
jeho účastí na reklamních akcích za podmínek: 
3.1. pokud se uskuteční na základě smlouvy mezi reprezentan-

tem a jeho sponzorem, se kterou SH předem souhlasil, 
3.2. pokud účast reprezentanta na těchto reklamních akcích ne-

poruší práva a závazky SH nebo ČPV. 
 
 

Článek VI 
STYK SE SDĚLOVACÍMI MÉDII 

Protože SH a ČPV jsou stran medializace smluvně vázány, je 
reprezentant povinen: 
1. Každý kontakt se sdělovacími médii předem hlásit sekretáři SH, bez 

jehož povolení nemůže jakékoli žádosti sdělovacích médií vyhovět. 
2. Poskytovat sdělovacím médiím pouze pravdivé, ověřené a objektivní 

informace. 
3. Účastnit se na výzvu sekretáře SH tiskových konferencí nebo jiných 

setkání se sdělovacími médii a sponzory. 
4. Zásadně neřešit případné osobní rozpory se sportovci, funkcionáři, 

pracovníky a členy SH prostřednictvím médií, sociálních sítí a interne-
tových médií.  

5. Plně respektovat, že oprávněným mluvčím ve všech otázkách, týkají-
cích se reprezentačního týmu jako celku, nebo jeho části, je vedoucí 
RSR SH, vedoucí RT nebo osoba jimi pověřená. 

Článek VII 
ZRUŠENÍ SMLOUVY 

1. SH je oprávněn jednostranně zrušit tuto uzavřenou smlouvu: 
1.1. poruší-li reprezentant jednotlivá ustanovení této smlouvy a 

závazky vyplývající z této smlouvy, 
1.2. uvede-li reprezentant neúplné a nepřesné údaje dle této 

smlouvy, 
1.3. poruší-li reprezentant předpisy SH, ČPV, ADV, WADA, IPC, 

CP-ISRA nebo BISFed 
1.4. v případě pozastavení reprezentační činnosti reprezentanta 

ze strany disciplinárního orgánu SH. 
2. Reprezentant je oprávněn jednostranně zrušit tuto uzavřenou smlouvu: 

2.1. na základě změny zdravotního stavu, 
2.2. na základě svobodného rozhodnutí. 

3. Reprezentant je v případě zrušení smlouvy dle článku VII, odst. 1.1. až 
1.4 nebo odst. 2.2. povinen: 
3.1. oznámit své rozhodnutí o zrušení této smlouvy písemně se-

kretáři SH. 
3.2. uhradit veškeré finanční i materiální škody, které způsobí SH 

svým ukončením členství v reprezentaci, 
3.3. vypořádat všechny svoje závazky vůči SH. 

Článek VIII 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy, že právní vztahy, které neupravuje 
tato smlouva, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
navazujících prováděcích předpisů. 

2. Za nezletilého reprezentanta uzavírá smlouvu zákonný zástupce. 
3. Reprezentantův osobní sportovní či sportovně sociální doprovod (tre-

nér, spoluhráč, člen realizačního týmu, atp.) se považuje za nominova-
ného reprezentanta. 

4. Doba platnosti této smlouvy se stanovuje na dobu jednoho kalendářní-
ho roku a nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy. 

5. Smlouva pozbývá platnosti v okamžiku zrušení členství reprezentanta 
v SH. 

6. Veškeré změny této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písem-
ných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla podepsána na zá-
kladě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 

9. Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) : svým podpisem souhlasíte se 
zpracováním výše uvedených osobních údajů, které je založeno na 
právním titulu "Právní povinnost". Vaše osobní údaje budeme zpraco-
vávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným 
zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. 
 

 

V Teplicích dne  _______________________ 

 _________________________ _________________________
 reprezentant předseda Spastic Handicap 
 (nebo jeho zákonný zástupce) 

 


