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PŘÍLOHA 3 

SMLOUVA S ATLETEM 

1. Uznávám, že Mezinárodní asociace atletických federací ("IAAF") je světový řídicí orgán 
sportovního odvětví Atletika. S ohledem na právo závodit na Mezinárodních soutěžích 
(definovaných v Pravidlech IAAF, které schválí IAAF nebo jakékoli jiné soutěže nebo aktivity, 
kterou sponzoruje nebo schvaluje IAAF nebo její členské federace, oblastní asociace nebo 
zmocněné orgány, 
 
___________________________________ z_________________________________     
[Příjmení a jméno atleta]                                           [Národní členská federace] 

 

[Příjmení a jméno rodiče/zákonného zástupce] 

Vyplní a podepíše rodič nebo zákonný zástupce, pokud je atlet nezletilý  

Jsem biologickým rodičem nebo zákonným zástupcem výše jmenovaného atleta ("Atlet"), 
který je ve své zemi považován za nezletilého, a tímto prohlašuji následující: 
(a) jsem oprávněn k úplnému dozoru a péči o Atleta, a že Atletovi ani jeho majetku nebyl 

soudem ustanoven žádný opatrovník; 
(b) přečetl jsem si a seznámil se s ustanoveními této Smlouvy a jsem přesvědčen, že tato 

Smlouva je nestranná, zákonná a spravedlivá a ve prospěch Atleta, a souhlasím, aby 
Atlet tuto Smlouvu podepsal, a uvedený souhlas se považuje za dostatečný pro účely 
jakéhokoli zákona nebo práva. 

Tímto potvrzuji a souhlasím takto:  

Pravidla, Předpisy a Osobní údaje 

1.1 Všechny výrazy uvedené s velkým písmenem, ale jinak zde nedefinované, mají význam jim 
stanovený v Pravidlech IAAF ("Pravidla") a v Předpisech IAAF ("Předpisy"). 

1.2 Jsem seznámen a přečetl jsem všechna Pravidla, zejména Etický kodex IAAF (Integrity Code 
of Conduct) a všechny Předpisy, které jsou k dispozici na webu IAAF 
https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations. Souhlasím, že budu dodržovat 
Pravidla a Předpisy a že jimi budu vázán.  

 Souhlasím a zavazuji se především dodržovat Antidopingová pravidla IAAF ("Antidopingová 
pravidla") a Antidopingové předpisy IAAF ("Antidopingové předpisy"), které jsou k dispozici 
na webu IAAF  https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations, a Mezinárodními 
standardy (International Standards), (které jsou definované v Antidopingových předpisech), 
jež jsou součástí Antidopingových předpisů. Prohlašuji, že v současné době nepoužívám a v 
budoucnu nebudu používat žádnou látku nebo metodu nebo jinou praktiku, ani nepodniknu 
žádné kroky, které porušují Antidopingová pravidla. Zavazuji se, že budu soutěžit ve 
sportovním odvětví Atletika vždy bez používání drog.  

1.3 Jsem obeznámen s doporučeními Etické jednotky ("AIU") a měl jsem možnost se seznámit s 

“Doporučením IAAF: Používání Osobních údajů (Antidopingový program & program 

bezúhonnosti) (IAAF Advisory Notes: Use of Personal Information (Anti-Doping & Integrity 

Programmes)” ("Doporučení AIU"), která jsou k dispozici na webu AIU 

https://www.athleticsintegrity.org/data-protection, která se týkají používání mých Osobních 

údajů (které jsou definované v Mezinárodním standardu pro ochranu soukromí a osobních 

údajů, který je součástí Antidopingových předpisů) asociací IAAF. Beru na vědomí právní 

základy stanovené v odstavci 5 doporučení, na jejichž základě IAAF používá moje Osobní 

údaje, včetně mých Citlivých osobních údajů (které jsou definované v Mezinárodním 

standardu pro ochranu soukromí a osobních údajů, který je součástí Antidopingových 

předpisů). 

https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations
https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations
https://www.athleticsintegrity.org/data-protection
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1.4 Souhlasím především, že moje Osobní údaje, včetně zejména mých Citlivých osobních údajů 

mohou být zpracovány pro antidopingové účely v souladu s Antidopingovými pravidly a 

Antidopingovými předpisy (a Mezinárodním standardem pro ochranu soukromí a osobních 

údajů, který je součástí Antidopingových předpisů) asociací IAAF, jejími oblastními asociacemi 

a členskými federacemi, Světovou antidopingovou agenturou, Národními antidopingovými 

agenturami a/nebo jinými antidopingovými organizacemi, zejména v rámci systému databáze 

ADAMS, vždy v souladu s příslušnými evropskými zákony na ochranu soukromí. 

1.5 Vím o doporučení a měl jsem možnost seznámit s doporučením "Doporučení IAAF: Používání 

Osobních údajů Atleta ("Doporučení IAAF", společně s Doporučením AIU, "Doporučení") 

která jsou k dispozici na webu IAAF https://www.iaaf.org/about- iaaf/documents/advisory-

notes, která se týkají používání mých Osobních údajů asociací IAAF, a beru na vědomí právní 

základy, na jejichž základě IAAF používá moje Osobní údaje. Pokud v rámci Doporučení IAAF 

souhlas tvoří právní základ pro používání mých Osobních údajů (včetně mých Citlivých 

osobních údajů), souhlasím s tímto používáním. 

1.6 Tak, jak je popsáno v Doporučení IAAF, souhlasím, že moje Osobní údaje mohou být předány 

třetím stranám (které jsou identifikovány v Doporučení IAAF) v souladu s příslušnými 

evropskými zákony na ochranu soukromí, včetně příslušné Organizační komise (Organising 

Committee) se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor. Také beru na vědomí, že může 

být požadováno, aby IAAF sdělila moje určité Osobní údaje, pokud k tomu bude vyzvána podle 

příslušných zákonů.  

1.7 Souhlasím s jakýmikoli dodatky k Pravidlům, Předpisům, Antidopingovým pravidlům, 
Antidopingovým předpisům a Doporučením, které mohou být podle potřeby učiněny, a dále 
souhlasím, že umístění nové verze na webu IAAF (nebo AIU) bude dostatečným oznámením 
jakékoli takové změny.  

 Účast, Odměny, Použití Zobrazení, Propagační činnost 

1.8 V této Smlouvě, výraz “Zobrazení” znamená moje jméno, přezdívky, podobiznu, obrazy, 

vyjádření, příběh a sportovní výkony, hlas, jakkoli zaznamenaný, a jakékoli duševní vlastnictví 

z nich plynoucí.   

1.9 Souhlasím, že pokud získám medaili (včetně peněžní odměny, která k ní náleží) za můj výkon 

v soutěži IAAF, budu, ve vzájemně dohodnutých termínech, k dispozici (s výhradou mého 

tréninku, soutěžního programu a antidopingových povinností, a nebude-li to v rozporu s mými 

osobními sponzory) během příslušné soutěže IAAF pro propagační aktivity IAAF a interní 

propagační aktivity pro její Komerční partnery (např. setkání ve společenské zóně ‘meet and 

greet' in the hospitality area(s)). 

1.10 Rozumím tomu, že IAAF propaguje speciální program (“Program”), pokud jde o Světové 

rekordy, kterých atleti dosáhnou na určitých soutěžích IAAF. V rámci Programu, pokud 

vytvořím nový Světový rekord na příslušné soutěži IAAF, IAAF mne může odměnit určitou 

peněžní částkou (“Peněžní odměna”) jménem případného Komerčního partnera určeného 

pro Program. Pokud tuto Peněžní odměnu přijmu, pak na oplátku za tuto Peněžní odměnu 

souhlasím, že provedu určité propagační aktivity tak, jak je stanoveno v Příloze A. 

1.11 S výhradou článku 1.13 souhlasím, že moje Zobrazení bude zachyceno jakýmkoli médiem 
jako statické obrazy nebo pohyblivý záznam na nebo ve spojení s (i) jakoukoli soutěží Světové 
atletické série ("Soutěže IAAF"), nebo (ii) jakoukoli činností Komerčního partnera IAAF týkající 
se související nebo doplňkové soutěže k soutěži IAAF (“Doplňkové akce”). V této Smlouvě 
výraz “Komerční partner IAAF” znamená jakýkoli subjekt, kterému byla udělena jakákoli 
průmyslová práva v souvislosti se soutěží Světové atletické série marketingovou agenturou 
jmenovanou asociací IAAF nebo organizátory soutěže IAAF (se souhlasem marketingové 
agentury jmenované asociací IAAF). 

https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/advisory-notescc
https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/advisory-notescc
https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/advisory-notescc
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1.12 S výhradou článku 1.13, postupuji v plném rozsahu na IAAF všechna práva jakékoli povahy k 
Zobrazením mé osoby, které byly pořízeny asociací IAAF nebo jejím jménem nebo vysílací 
společností na jakékoli soutěži IAAF nebo doplňkové akci. 

 Souhlasím, že Zobrazení mojí osoby mohou být použita následovně:  

1.13.1 asociací IAAF za jakýmkoli účelem, který se vztahuje k propagaci IAAF, sportovního odvětví 
Atletika, pro uchování historického záznamu soutěže IAAF, a dále, že toto použití není 
omezeno v čase (tj. trvá stále); 

1.13.2 vysílacími společnostmi, kterým IAAF nebo držitelé její licence udělili práva ve vztahu k 
jakékoli soutěži IAAF a/nebo doplňkové akci za účelem vysílání soutěže IAAF a/nebo 
doplňkové akce a vytváření programů spojených s touto soutěží IAAF a/nebo doplňkovou akcí 
a toto použití není omezeno v čase (tj. trvá stále); 

1.13.3 Komerčním partnerem IAAF bezplatně po celém světě, s omezením pro účely podpory 
sponzorství Komerčního partnera IAAF asociace IAAF, soutěže IAAF nebo doplňkové akce 
nebo pro prokázání partnerství Komerčního partnera IAAF s asociací IAAF, soutěží IAAF nebo 
doplňkovou akcí vždy za předpokladu, že jakékoli takové použití Zobrazení mé osoby 
Komerčním partnerem IAAF: 
(a)  kdekoli to bude možné, bude pouze s mým souhlasem, ale minimálně bude oznámeno 

mně nebo mému Pověřenému zástupci před použitím a dostanu minimálně čtyřicet osm 
(48) hodin na vyjádření (dvanáct (12) hodin během soutěže IAAF), po jejichž uplynutí se 
bude mít za to, že jsem se nevyjádřil a souhlasil. Pro vyloučení pochybností, když bude 
IAAF žádat o můj souhlas, musí uvést totožnost Komerčního partnera, povahu a trvání 
propagační kampaně a různé mediální platformy, kde bude Zobrazení mé osoby použito;  

(b)  bude podléhat tomu, že nebude existovat rozpor mezi Komerčním partnerem a mými 
osobními sponzory v době prvního použití tohoto Zobrazení;  

(c) bude omezeno na Zobrazení mé osoby pořízené nebo zaznamenané během účasti na 
soutěži IAAF nebo doplňkové akci. Jakékoli fotografie nebo záběry záznamu mé osoby 
při účasti na soutěži IAAF nebo doplňkové akci, nebude možno měnit; 

(d) nebude použito způsobem, který implikuje buď, že Komerční partner je mým osobním 
sponzorem, nebo že propaguji produkty a/nebo služby Komerčního partnera; 

(e) dá jasně najevo, že Komerční partner IAAF sponzoruje příslušnou soutěž IAAF nebo 
doplňkovou akci; 

(f) bude vždy použito nejméně se třemi (3) dalšími atlety a všichni atleti (včetně mne) jsou 
zastoupeni rovnoměrně (tj. žádnému z atletů nebude poskytnuta nepřiměřená převaha 
při takovém zastoupení nás všech). Pro vyloučení pochybností, tento požadavek platí 
rovněž, když bude Zobrazení mé osoby použito v koláži, sestřihu nebo mozaice s dalšími 
atlety, kteří se účastní soutěže IAAF nebo doplňkové akce, kdy každá fotografie nebo 
záznam použitý v koláži musí splňovat tento požadavek; 

(g) jinak, než je stanoveno v odstavci (f) výše, nebude změněno žádným způsobem, tvarem 
nebo formou, zejména loga sponzorů nebo jiných označení; a  

(h) bude použito maximálně po dobu dvou (2) let od zahájení soutěže IAAF nebo od data 
zahájení doplňkové akce.  

IAAF bude odpovědná za schválení použití Zobrazení mé osoby Komerčním partnerem IAAF 
a za zajištění dodržování ustanovení této Smlouvy (včetně zejména článku 1.13) a jakýchkoli 
směrnic, které může podle potřeby vydat pro Komerční partnery IAAF, a IAAF zařídí, aby její 
jmenované marketingové agentury zajistily dodržování článku 1.13 svými příslušnými 
Komerčními partnery IAAF; za předpokladu, že mne bude IAAF přiměřeně informovat o 
záměru Komerčního partnera IAAF použít Zobrazení mé osoby podle článku 1.13.3(a) před 
tím, než IAAF toto použití schválí. Dále pro cokoli, co navrhne Komerční partner IAAF ohledně 
použití Zobrazení mé osoby a bude mimo rozsah použití stanovený v tomto článku 1.13.3, 
bude nutný předchozí výslovný písemný souhlas můj, nebo případně mého Pověřeného 
zástupce a může být předmětem jednání o obchodní smlouvě mezi mnou a Komerčním 
partnerem IAAF.  

1.14 Dodatečně souhlasím s použitím a rozmnožováním Zobrazení mé osoby v publikacích IAAF 
týkajících se IAAF, soutěží IAAF nebo doplňkových akcí za předpokladu, že taková publikace 

1.13 
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se týká propagace a podpory této soutěže IAAF nebo doplňkové akce samotné na rozdíl od 
mého osobního uvedení pro komerční účely. 

1.15 Neudělím mým osobním sponzorům ani jiným třetím stranám jakákoli práva používat nebo 
využívat moje jméno, podpis, fotografii, podobiznu, pověst, zobrazení a identitu ani nebudu 
podporovat jakýkoli produkt nebo službu v obchodu takovým způsobem, který bude implikovat 
sponzorství, schválení nebo přidružení soutěže IAAF, IAAF nebo jiných akcí, které provádí 
IAAF nebo je k nim přidružena.  

1.16 Pokud budou mí osobní sponzoři chtít použít Zobrazení (vysílání) mé osoby při závodění na 

soutěžích IAAF pro komerční účely, pak zařídím, aby moji osobní sponzoři získali licenci od 

marketingové agentury, kterou jmenuje IAAF jako držitele mediálních práv, pokud jde o 

všechny soutěže IAAF. Beru na vědomí, že licenci lze získat prostřednictvím uhrazení 

licenčního a technického poplatku prostřednictvím kontaktování: athleteagreement@iaaf.org 

a postoupím tyto údaje mému Pověřenému zástupci a/nebo osobním sponzorům. Pro 

vyloučení pochybností beru na vědomí, že předložení mými osobními sponzory podle tohoto 

článku 1.16 není žádostí o schválení, ale žádostí o uzavření licenční smlouvy na použití 

Zobrazení (vysílání) mé osoby a, podle toho, nebude-li uzavřena žádná licenční smlouva, pak 

moji osobní sponzoři nemohou používat Zobrazení (vysílání) mé osoby pořízené během 

soutěže IAAF. Rozumím tomu, že je mojí odpovědností zajistit, že můj Pověřený zástupce 

a/nebo osobní sponzoři o tomto vědí stejně jako o požadavku, který je stanoven v článku 1.17 

níže.  

1.17 Vynaložím svoje přiměřené úsilí pro zajištění toho, že mí osobní sponzoři používají Zobrazení 

(ať už vysílání nebo statické) mé osoby při závodění na soutěži IAAF takovým způsobem, 

který neimplikuje sponzorství, schválení nebo přidružení soutěží AAF, IAAF nebo jiných akcí 

organizovaných asociací IAAF nebo k ní přidružených, tímto osobním sponzorem. 

1.18 Nic v této Smlouvě nesmí omezit moji schopnost během soutěže IAAF: 

1.18.1 účastnit se tiskových konferencí jako osoba poskytující rozhovor o mém výkonu 

(výkonech); 

1.18.2 podat komentář o výkonu(ech) ostatních atletů; 

1.18.3 přijmout roli komentátora v médiích; 

1.18.4 uveřejňovat nebo přidávat komentáře, texty nebo fotografie, které jsem vyslovil, 

napsal nebo pořídil, na mém osobním webu, blogu, na mých účtech sociálních médií 

(zejména Facebook, Twitter, SnapChat, Instagram nebo jiné takové osobně založené 

sociální sítě, které ještě nebyly vynalezeny); 

vždy za předpokladu, že: 

(a) nebudu vysílat, přenášet záznam (stream) nebo komentovat "živě" ze soutěže IAAF 

nebo doplňkové akce buď přímo já sám, nebo jménem vysílací společnosti, která není 

držitelem práv;  

(b)  nebudu psát, fotografovat nebo říkat cokoli, co je urážlivé, hanlivé, útočné nebo by 

jinak poškozovalo moji pověst jako atleta, který reprezentuje svoji zemi na soutěži 

IAAF a/nebo doplňkové akci, nebo je urážlivé, hanlivé, útočné nebo by jinak 

poškozovalo jiného atleta nebo jinou třetí stranu. Pro vyloučení pochybností, chápu, 

že toto mi nebrání činit slušné komentáře a slušnou kritiku svých sportovních výkonů 

nebo sportovních výkonů jiných atletů. 

Spory a zákon 

1.19  Potvrzuji, že jsem měl možnost poradit se s právníkem před podepsáním této Smlouvy. 

1.20  Potvrzuji a souhlasím, že: 

1.20.1 s výjimkou sporů uvedených v článku 1.20.2 níže jakýkoli spor, který vznikne z 

rozhodnutí učiněného podle Pravidel a/nebo Předpisů, bude postoupen výhradně k 

Mezinárodní sportovní arbitráži (Court of Arbitration for Sport) (“CAS”) tak, jak je 

mailto:athleteagreement@iaaf.org
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stanoveno v Pravidlech a/nebo Předpisech. Potvrzuji a souhlasím, že všechna 

rozhodnutí CAS podle Pravidel a/nebo Předpisů budou konečná a závazná, a že 

nevznesu stížnost, nezahájím arbitráž, nepodám žalobu ani nezahájím soudní spor u 

žádného jiného soudu nebo tribunálu; a 

1.20.2 s výjimkou sporů uvedených v článku  1.20.1 výše, jakýkoli spor, který vznikne na 

základě závaznosti, neplatnosti, výkladu, změny článků 1.6 - 1.13, nebo v souvislosti 

s týmž, budou postoupeny nejdříve k řešení (i) jednáním mezi mnou a/nebo mnou 

jmenovanými zástupci a IAAF; (ii) pokud nebude možno dosáhnout řešení pomocí 

jednání mezi mnou a/nebo mnou jmenovanými zástupci a IAAF, pak mediací v 

souladu s Mediačními pravidly Mezinárodní obchodní komory; nebo (iii) pokud nebude 

možno dosáhnout řešení pomocí mediace, pak arbitráží podle Pravidel arbitráže 

Mezinárodní obchodní komory. Jazykem, ve kterém bude vedena mediace a/nebo 

arbitráž, bude anglický jazyk. Potvrzuji a souhlasím, že všechna řešení, která budou 

dosažena jednáním, mediací nebo arbitráží, budou konečná a závazná, a že 

nevznesu stížnost, nezahájím arbitráž, nepodám žalobu ani nezahájím soudní spor u 

žádného jiného soudu nebo tribunálu. 

2. Pokud tato Smlouva nebude kdykoli obnovena na žádost IAAF, skončí, buďto podpisem nové 
smlouvy, v kterémžto případě bude tato Smlouva nahrazena, nebo při ukončení mé činnosti v 
Atletice, cokoli nastane dříve. Potvrzuji a rozumím, že i přes ukončení této Smlouvy, 
pozastavení nebo ukončení činnosti v Atletice, jakýkoli předchozí souhlas, který jsem udělil ve 
vztahu ke zpracování mých osobních údajů nebo používání Zobrazení mé osoby před 
ukončením této Smlouvy, pozastavení nebo ukončení činnosti, zůstane v platnosti a nedotčen, 
a že v Pravidlech jsou ustanovení, která umožňují asociaci IAAF vůči mně uplatňovat jakákoli 
moje údajná porušení Pravidel během pozastavení nebo ukončení činnosti.  

3. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi anglickou verzí této Smlouvy a jakoukoli přeloženou 

verzí této Smlouvy, anglická verze bude mít přednost v rozsahu těchto nesrovnalostí. 

4. Tato Smlouva se řídí a vykládá podle zákonů Monaka. Svým podpisem potvrzuji, že jsem si 
Smlouvu přečetl a porozuměl jejímu obsahu a že je právně závazná. 

Upozornění :  tuto část vyplní a podepíše místo atleta rodič nebo zákonný zástupce, pokud je 
atlet nezletilý.  

 

Datum:  ..................................................................................................  
[Den/Měsíc/Rok] 

Jméno Atleta:  ........................................................................................  
[Příjmení (velkými tiskacími písmeny), jméno] 

 
Datum narození Atleta:  .........................................................................  

[Den/Měsíc/Rok] 

Jméno rodiče/zákonného zástupce Atleta: ............................................  

Podpis Atleta nebo rodiče/zákonného zástupce: ..................................  
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Příloha A 

Program světových rekordů  

1. V návaznosti na článek 1.10 Smlouvy já, s výhradou mého převzetí Peněžní odměny a 
neexistence žádného rozporu s žádným z mých osobních sponzorů, souhlasím následovně: 

(a)  Právo IAAF používat Zobrazení mé osoby v reklamách ve všech druzích médií, zejména v 
tisku, sociálních médiích a v televizi, při propagaci Programu během jednoho (1) 
kalendářního roku po soutěži IAAF a právo Komerčního partnera IAAF používat Zobrazení 
mé osoby v reklamách ve všech druzích médií, zejména v tisku, sociálních médiích a v 
televizi, při propagaci Programu za předpokladu, že budu mít právo schválit vybrané 
Zobrazení. Tyto reklamy mohou obsahovat jméno a/nebo logo Komerčního partnera IAAF 
a budou vždy vytvořeny takovým způsobem, který dává jasně najevo, že Komerční partner 
IAAF sponzoruje Program a ne takovým způsobem, který znamená podporu produktů 
a/nebo služeb Komerčního partner IAAF prostřednictvím mé osoby. 

(b)  Po dobu dvou (2) let od zahájení soutěže IAAF budu k dispozici ve vzájemně dohodnutých 
termínech na jednu (1) účast v interních propagačních aktivitách Komerčního partnera 
IAAF v přiměřeném rozsahu (taková účast bude plánována s ohledem na můj tréninkový a 
soutěžní program a na antidopingové povinnosti) po dobu maximálně dvou (2) hodin, 
pokud nebude dohodnuto jinak, bez času stráveného na cestě. Tyto aktivity budou 
zahrnovat zejména fotografování (skupinové i samostatné), účast na společenských akcích 
Komerčního partnera IAAF a interakce s klienty Komerčního partnera IAAF na stanovených 
akcích.  

2. Pokud dojde k rozporu s mým osobním sponzorem, pak, po jednání s mým osobním sponzorem, 
mohu dosáhnout samostatné smlouvy s Komerčním partnerem Programu ohledně mé účasti v 
propagačním plánu s tímto Komerčním partnerem za podmínek této samostatné smlouvy.  

3. Všechny kapesní výdaje v souvislosti s jakoukoli takovou účastí bude hradit Komerční partner 
IAAF nebo IAAF. 

4. V případě, že světový rekord buď nebude potvrzen asociací IAAF, nebo bude-li udělené potvrzení 
zrušeno s konečnou platností, souhlasím a potvrzuji, že nebudu oprávněn získat jakoukoli 
náhradu za reklamní příležitosti, které dostane Komerční partner IAAF, a budu požádán, abych 
vrátil Peněžní odměnu asociaci IAAF. 

 


