
 

 

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

Český atletický svaz 

se sídlem v Praze, Diskařská 2431/4, PSČ 169 00 

spisová značka L 123 vedená Městského soudu v Praze 

IČ 00539244 

bankovní spojení 1726900504/0600 

zastoupený Ing. Tomášem Janků, ředitelem 

e-mail atletika@atletika.cz  

(dále označovaný jako „ČAS“) 

na straně jedné 

 

Název spolku 

se sídlem …………………………. 

spisová značka L …………………. 

IČ …………………………………. 

bankovní spojení …………………. 

zastoupený ………………………... 

e-mail ……………………………... 

(dále označovaný jako „spolek“) 

na straně druhé 

 

podle platných předpisů českého práva, zejména ustanovení § 1746 odstavec 2 Občanského zákoníku  

 

Smlouvu o zajištění činnosti sportovního centra mládeže  

 

Preambule 

ČAS v souladu se svými stanovami přijal dne 30. března 2016 usnesením předsednictva ČAS Zásady 

péče o talentovanou mládež v období 2017 – 2020 jako soubor principů, podle kterých bude 

v uvedeném období realizovat podporu talentované mládeže. Sportovní centra mládeže jsou jedním 

z článků péče o talentovanou mládež, zřízených v souladu s programem TALENT nebo obdobným 

programem vyhlášeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako jedním z neinvestičních 

dotačních programů státní podpory sportu. Na základě přihlášky spolku do výběrového řízení 

následně ČAS usnesením Předsednictva ČAS ze dne 23. května 2019 rozhodl o přijetí přihlášky 

spolku a o zřízení pracoviště SCM v působnosti spolku na dobu od 1. června 2019 do 31. prosince 

2019 za podmínek dále uvedených v této smlouvě.  

 

Článek I 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti se 

zřízením a zajištěním činnosti pracoviště SCM, včetně finanční úplaty poskytované spolku v té 

souvislosti ze strany ČAS



 

 

Článek II 

Zřízení a činnost SCM 

1. Pracoviště SCM je zřízeno výše uvedeným rozhodnutím předsednictva Českého atletického 

svazu, a to na dobu od 1. června 2019 do 31. prosince 2019 jako organizační součást spolku. 

2. Pracoviště SCM je určeno pro zajištění sportovní přípravy a účasti na soutěžích pro sportovně 

talentovanou mládež ve věku od 15 do 19 let.  

3. Činnost pracoviště SCM je v ročních intervalech ze strany ČAS hodnocena v rámci oponentur 

článků péče o talentovanou mládež. 

4. Činnost pracoviště SCM se řídí směrnicí o článcích péče o talentovanou mládež a provozními 

pokyny Talentovaná mládež 2017 – 2020 ve znění účinném pro rok 2019.   

5. Pro stanovení výše finanční úplaty poskytované ČAS za zajištění činnosti pracoviště SCM je 

rozhodující zařazení pracoviště SCM do příslušného finančního pásma. 

 

Článek III 

    Povinnosti spolku 

1. Spolek se zavazuje provádět zajišťovat činnost pracoviště SCM s úsilím o co nejlepší 

výsledky hodnocení podle článku II odstavec 2. Spolek je povinen zabezpečit činnost 

pracoviště SCM prostřednictvím kvalifikovaných trenérů 1. třídy nebo 2. třídy. 

2. Spolek se zavazuje nést veškeré náklady na činnost pracoviště SCM. 

3. Spolek se zavazuje v rámci svého organizačního členění zřídit jednu / dvě / tři / čtyři pracovní 

pozice smluvního/ích Trenéra/ů SCM, s kvalifikací trenéra 2. třídy nebo 3. třídy s 

s podmínkou dokončení studia a získání vyšší kvalifikace do 31. října 2019, a to bez 

zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. Obsazení pracovní pozice Trenéra SCM 

podléhá schválení ČAS a spolek se zavazuje předložit ČAS s dostatečným předstihem návrh 

na změnu pracovní pozice. V případě, že smluvní trenér má kvalifikaci trenéra 3. třídy a 

úspěšně neukončí studium a nezíská odpovídající kvalifikaci trenéra 2. třídy do 31. října 

2019, bude oddíl povinen vrátit částku, která mu byla poskytnuta na daného trenéra, a to 

v plné výši podle Článku III odstavec 9. 

4. Spolek se zavazuje vynaložit na mzdy a odměny těchto trenérů (včetně případných odvodů 

sociálního a zdravotního pojištění) částku v minimální výši 10.000 Kč měsíčně na 1 Trenéra 

SCM. 

5. Spolek se zavazuje řídit se při činnosti SCM Prováděcím pokynem ČAS pro SCM 

zveřejněným vždy na daný kalendářní rok v rámci publikace Talentovaná mládež na 

webových stránkách www.atletika.cz.  

6. Spolek se zavazuje v roce 2019 v termínu určeném ČAS předložit ČAS podklady 

k oponenturám a vyslat své zástupce k projednání oponentur. 

7. Spolek je povinen písemně oznámit ČAS změny identifikačních a korespondenčních údajů 

uvedených v záhlaví této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co nastaly. 

8. Spolek je povinen v případě, že trenér 3. třídy úspěšně neukončí studium a nezíská 

odpovídající kvalifikaci trenéra 2. třídy do 31. října 2019, vrátit finanční úplatu poskytnutou 

v roce 2019 ve lhůtě určené ČAS. Finanční úplatu spolek vrátí na účet ČAS č.ú. 

1726900504/0600, a to nejpozději do 15. listopadu 2019.  

9. Spolek má nárok – při splnění podmínek sjednaných touto smlouvou – na úplatu podle článku 

IV. Úplata bude provedena na základě faktury vystavené spolkem, a to buď jednorázově 

anebo po dílčích částkách. 



 

 

10. Spolek sestaví výkaz nákladů na činnost pracoviště SCM na formuláři zaslaném ČAS a ve 

lhůtě stanovené ČAS předloží výkaz nákladů na činnost pracoviště SCM s požadovanými 

přílohami ČAS.  

 

Článek IV 

Finanční úplata 

1. ČAS poskytne po dobu účinnosti této smlouvy spolku finanční úplatu za zajištění činnosti 

pracoviště SCM. 

2. Finanční úplata je poskytována ČAS po dobu účinnosti této smlouvy, nestanoví-li tato 

smlouva jinak. 

3. Maximální výše finanční úplaty na rok 2019 je určena částkou 210 000 Kč / 157 500 Kč /     

105 000 Kč / 52 500 Kč. 

4. Finanční úplatu poukazuje ČAS v plné výši na bankovní účet spolku uvedený v záhlaví této 

smlouvy, případně na bankovní účet oznámený postupem podle článku III odstavec 7 této 

smlouvy.  

 

 

Článek V 

Závěrečná ustanovení 

1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemně formou dodatku ve shodě 

smluvních stran. 

2. Smluvní strany ujednávají, že veškerá korespondence mezi nimi týkající se úpravy smluvních 

vztahů a dále povinností podle článku III odstavce 3, 7, 8 a 9, článku IV odstavce 4 a článku 

V odstavce 1 bude probíhat výhradně písemně, a to na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 

Ostatní korespondence může probíhat elektronickou formou na elektronické adresy uvedené 

v záhlaví této smlouvy. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

 

V Praze 

  

Za ČAS      Za spolek 

………………………..    ………………………… 

Tomáš Janků      ………………………… 

ředitel              statutární zástupce                          


