SMLOUVA O ZŘÍZENÍ A ČINNOSTI ATLETICKÉ AKADEMIE1
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
Český atletický svaz
identifikační číslo 00539244
se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 16900 Praha 6
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 123
bankovní spojení
e-mail atletika@atletika.cz
zastoupený
(dále jen „ČAS“, na straně jedné)
a
Atletický klub Škoda Plzeň z. s.
identifikační číslo 45332533
se sídlem Vejprnická 1253/36, Skvrňany, 31800 Plzeň
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 1171
bankovní spojení
e-mail skplz@seznam.cz
zastoupený
(dále jen „Spolek“, na straně druhé)
tuto SMLOUVU O ZŘÍZENÍ A ČINNOSTI ATLETICKÉ AKADEMIE
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. ČAS v souladu se svými stanovami přijal dne 6. 9. 2019 usnesením předsednictva ČAS
záměr vytvořit sportovní atletickou akademii při Spolku (dále jen „AA“). ČAS zřizuje AA jako
součást článků péče o talentovanou mládež v souladu s Programem TALENT nebo
obdobným programem vyhlášeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako
jedním z neinvestičních dotačních programů státní podpory sportu.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran
v souvislosti se zřízením a činností AA, včetně finanční úplaty poskytované Spolku za toto
plnění ze strany ČAS.
3. PODMÍNKY ZŘÍZENÍ A TRVÁNÍ AA

1

Znění smlouvy bylo v upraveno pro zveřejnění na web.
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3.1. AA se zřizuje jako organizační součást Spolku výše uvedeným rozhodnutím ČAS ze dne
6. 9. 2019, a to na dobu od 01.01.2020 do 31.12.2020.
3.2. ČAS zřizuje AA pouze pro případ, že nejpozději dne 30. 3. 2020 budou splněny všechny
následující podmínky:
3.2.1. Plzeňský kraj se zaváže uhradit ve prospěch Spolku na financování AA v roce 2020
částku ve výši nejméně 1.500.000,- Kč a statutární město Plzeň se zaváže uhradit ve
prospěch Spolku na financování AA v roce 2020 taktéž částku ve výši nejméně
1.500.000,- Kč (ČAS vždy poskytne ve prospěch Spolku na financování AA v roce
2020 nejvýše částku, kterou před tím již poskytne jak Plzeňský kraj, tak i statutární
město Plzeň – pokud poskytnou různě vysoké částky, poskytne ČAS nejvýše částku
nižší z nich);
3.2.2. Nedílnou součástí této smlouvy musí být podepsané smlouvy s Plzeňským krajem a
statutárním městem Plzeň o zřízení/financování AA při AK Škoda Plzeň, a to v jejich
plném znění jakožto příloha č. 2. této smlouvy.
3.2.3. Spolek dosahuje ve věkové kategorii od 6 do 15 let úrovně I. pásma Sportovního
střediska (dále jen „SpS“) podle aktuálně platného hodnocení SpS;
3.2.4. Sportovní družstva spolku soutěží v seniorské kategorii mužů a žen minimálně na
úrovni 1. ligy a v kategorii dorostu, dorostenek, juniorů a juniorek minimálně na úrovni
krajského přeboru. Spolek vytváří minimálně jedno družstvo v každé z kategorií;
3.2.5. Spolek vytvoří v rámci AA nejméně 12 pracovních pozic dle čl. 5.1.5 této smlouvy a
bude je udržovat řádně obsazené.
3.3. Nebude-li kterákoli z podmínek stanovených v čl. 3.2 této smlouvy včas splněna, účinnost
této smlouvy bez dalšího zaniká (rozvazovací podmínka). Spolku v takovém případě
nevznikne vůči ČAS právo na žádnou část Finanční úplaty (viz čl. 8 této smlouvy). Pokud
by Spolek před tím již určitou část Finanční úplaty (viz čl. 8 této smlouvy) případně obdržel,
je povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit ČAS, a to na účet ČAS uvedený v záhlaví této
smlouvy (popř. na jiný účet, který Spolku bude po uzavření této smlouvy ze strany ČAS
sdělen).
3.4. Přestane-li kterákoli z podmínek stanovených v čl. 3.2 této smlouvy být ze strany Spolku
plněna a nezjedná-li Spolek nápravu ani do 30 dnů poté, kdy k tomu bude ze strany ČAS
písemně vyzván, je ČAS oprávněn od této smlouvy odstoupit (s účinky ex nunc) a AA
zřízenou ČAS na základě programu Talent MŠMT při Spolku zrušit. Pokud by Spolek před
tím již určitou část Finanční úplaty (viz čl. 8 této smlouvy) obdržel, je povinen ji bez
zbytečného odkladu vyúčtovat a její nevyužitou část vrátit ČAS, a to do 10 dnů po písemné
výzvě ČAS a na účet ČAS uvedený v záhlaví této smlouvy (popř. na jiný účet, který Spolku
bude po uzavření této smlouvy ze strany ČAS sdělen).
3.5. Nebude-li v době účinnosti této smlouvy Spolek řádně plnit kteroukoli či kterékoli ze svých
povinnosti dle čl. 4 a 5 této smlouvy (včetně povinností vyplývajících z dokumentů
uvedených v čl. 4.2 této smlouvy) a nezjedná-li Spolek nápravu ani do 30 dnů poté, kdy
k tomu bude ze strany ČAS písemně vyzván, je ČAS oprávněn od této smlouvy odstoupit
(s účinky ex nunc) a AA zřízenou ČAS na základě programu Talent MŠMT při Spolku zrušit.
Pokud by Spolek před tím již určitou část Finanční úplaty (viz čl. 8 této smlouvy) obdržel, je
povinen ji bez zbytečného odkladu vyúčtovat a její nevyužitou část vrátit ČAS, a to do 10
dnů po písemné výzvě ČAS a na účet ČAS uvedený v záhlaví této smlouvy (popř. na jiný
účet, který Spolku bude po uzavření této smlouvy ze strany ČAS sdělen).
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3.6. Zanikne-li Spolek bez právního nástupce a též v dalších případech ukončení této smlouvy
(nad rámec případů uvedených shora) a pokud Spolek před tím již určitou část Finanční
úplaty (viz čl. 8 této smlouvy) obdržel, je povinen ji bez zbytečného odkladu vyúčtovat a její
nevyužitou část vrátit ČAS, a to do 10 dnů po písemné výzvě ČAS a na účet ČAS uvedený
v záhlaví této smlouvy (popř. na jiný účet, který Spolku bude po uzavření této smlouvy ze
strany ČAS sdělen).
4. ČINNOST AA
4.1. Spolek se zavazuje řádně provádět veškerou činnost AA specifikovanou této smlouvě
(zejména, nikoli však výlučně v čl. 5.1 této smlouvy). Spolek se zejména zavazuje zajišťovat
sportovní přípravu a účast na soutěžích pro sportovně talentovanou mládež ve věku od 6
od 23 let, a to v souladu s dokumenty uvedenými v následujícím čl. 4.2 této smlouvy.
4.2. Spolek se zavazuje řádně provádět veškerou činnost AA v souladu se směrnicí ČAS č.
8/2016, o článcích péče o talentovanou mládež, ve znění pozdějších předpisů ČAS. Spolek
potvrzuje, že je s touto směrnicí v aktuálně platném znění ke dni uzavření této smlouvy
seznámen. Spolek se zavazuje řádně provádět veškerou činnost AA uvedenou
v prováděcím pokynu Atletická akademie AK Škoda Plzeň – činnost a odpovědnost (který
tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy) a v souladu s tímto prováděcím
pokynem. Spolek potvrzuje, že je s tímto prováděcím pokynem seznámen. Spolek se
zavazuje řádně provádět veškerou činnost AA v souladu s prováděcími pokyny
Talentovaná mládež 2017–2020 ve znění účinném pro rok 2020 (zveřejněnými též
na webových stránkách www.atletika.cz). Spolek potvrzuje, že je s těmito prováděcími
pokyny v aktuálním znění ke dni uzavření této smlouvy seznámen.
5. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLKU
5.1. Spolek se zavazuje:
5.1.1. řádně provádět veškerou činnost AA specifikovanou v prováděcím pokynu Atletická
akademie při AK Škoda Plzeň – činnost a odpovědnost a dále též (v rozsahu, v němž
se AA a Spolku týkají) ve směrnici ČAS č. 8/2016, o článcích péče o talentovanou
mládež ve znění pozdějších předpisů ČAS a v prováděcích pokynech Talentovaná
mládež 2017–2020 ve znění účinném pro rok 2020;
5.1.2. provádět činnost AA s úsilím o co nejlepší výsledky hodnocení podle čl. 6 této
smlouvy;
5.1.3. nést veškeré náklady na činnost AA;
5.1.4. umístit logo ČAS v rámci sportoviště AK Škoda Plzeň a uvádět ČAS na všech
materiálech spojených s AA a oficiálních materiálech AA;
5.1.5. v rámci svého organizačního členění zřídit minimálně následující pracovní pozice
s uvedenou minimální výší sjednané mzdy nebo odměny, typem a minimálním
rozsahem pracovního úvazku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření této
smlouvy:
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5.1.5.1.

1 x Šéftrenér AA – mzda min. xx.000,- Kč měsíčně, pracovní doba min. 40
hodin týdně;

5.1.5.2.

3 x Trenér AA –, mzda min. xx.000,- Kč měsíčně, pracovní doba min. 40

hodin týdně;
5.1.5.3.

3 x Trenér mládeže AA – mzda min. xx.000,- Kč měsíčně, pracovní doba
min. 20 hodin týdně;

5.1.5.4.

3 x Trenér SCM – mzda min. xx.000,- Kč měsíčně, min. 10 hodin týdně;

5.1.5.5.

1 x Vedoucí trenér SpS – mzda min. xx.000,- Kč měsíčně, pracovní doba
min. 40 hodin týdně;

5.1.5.6.

1 x Vedoucí trenér AP (atletické přípravky) – mzda min. xx.000,- Kč
měsíčně, pracovní doba min. 20 hodin týdně;

5.1.6. předložit ČAS (k rukám vedoucího oddělení mládeže) s dostatečným předstihem
návrh na personální obsazení pracovních pozic Šéftrenér AA, Trenér AA a Vedoucí
trenér SpS a též případný návrh na změnu jejich obsazení – obsazení uvedených
pracovních podléhá schválení ze strany ČAS a Spolek se zavazuje příslušnou
pracovněprávní smlouvu s příslušným trenérem uzavřít až poté, kdy osoba tohoto
trenéra bude předmětnou pracovní pozici ze strany ČAS písemně schválena;
5.1.7. obsadit pracovní pozici Šéftrenér AA trenérem s platnou trenérskou kvalifikací I. třídy
a obsadit pracovní pozice Trenér AA, Trenér mládeže AA, Trenér SCM a Vedoucí
trenér SpS trenéry s platnou trenérskou kvalifikací min. II. třídy;
5.1.8. v termínu určeném ČAS předložit ČAS podklady k oponenturám článků pro
talentovanou mládež a vyslat své zástupce k projednání těchto oponentur;
5.1.9. v termínu určeném ČAS předložit ČAS podklady k oponenturám AA a vyslat své
zástupce k projednání těchto oponentur;
5.1.10. v termínu určeném ČAS předložit ČAS návrh výkonnostních limitů a systému pro
zařazení atletů do AA;
5.1.11. umožnit pověřeným pracovníkům, činovníkům a orgánům ČAS a jejich zástupcům
nebo kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, ověřovat správnost a hospodárnost využití finančních
prostředků dle této smlouvy a dle smluv se statutárním městem Plzeň a Plzeňským
krajem, a dodržování podmínek sjednaných v této smlouvě, a to po dobu od uzavření
této smlouvy do 31.12.2030;
5.1.12. písemně oznámit ČAS změny svých identifikačních a korespondenčních údajů
uvedených v záhlaví této smlouvy, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy
nastaly;
5.1.13. vyčlenit na financování AA rozpočet v celkové výši minimálně 4.500.000 Kč,-;
5.1.14. že přijetím Finanční úplaty podle čl. 8 této smlouvy či její části přebírá odpovědnost
za její hospodárné a účelné použití v souladu s účelem AA a v souladu s podmínkami
sjednanými v této smlouvě a stanovenými též v dokumentech uvedených v čl. 4.2
této smlouvy. Spolek se zavazuje prostředky z poskytnuté Finanční úplaty či jakékoli
její části řádně a odděleně evidovat v účetnictví, které se zavazuje vést v souladu
s obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Doklady prokazující využití předmětných
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finančních prostředků musejí být viditelně označeny způsobem uvedeným v rámci
účetnictví spolku a musejí být archivovány minimálně po dobu 10 let. Spolek
každoročně zašle ČAS schválenou výroční zprávu – minimálně roční statistický výkaz
o členské a organizační základně, rozvahu a výkaz zisku a ztráty dle vyhlášky č.
504/2002 Sb. (pro případ, že Spolek vede podvojné účetnictví) nebo přehled o
majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích dle vyhlášky č. 325/2015 Sb.
(pro případ, že Spolek vede jednoduché účetnictví), a to nejpozději do konce 4.
měsíce následujícího po skončení účetního období;
5.1.15. že sestaví a předloží výkaz nákladů AA (včetně požadovaných příloh) na formuláři
zaslaném ČAS a ve lhůtě stanovené ČAS;
5.1.16. že nahradí ČAS případné škody, které ČAS vzniknou v důsledku porušení povinnosti
či povinností Spolku sjednaných v této smlouvě (včetně těch, jež vyplývají
z dokumentů specifikovaných v čl. 4.2 této smlouvy);
5.1.17. že doloží ČAS všechny uzavřené smlouvy, dohody nebo jiné písemně potvrzené
formy spolupráce se vzdělávacími zařízeními podle dokumentů uvedených v čl. 4.2
této smlouvy.
5.2. Spolek má právo využít pro personální obsazení trenérských pozic (při splnění výše
uvedených kritérií) trenérů smluvně vázaných k partnerským organizacím (zejména
Sportovní centra mládeže ČAS, sportovní gymnázia, atletické oddíly registrované v ČAS).
U zaměstnanců ČAS podléhá toto právo souhlasu ČAS.
5.3. Spolek má právo účtovat poskytnutou finanční úplatu od 1. 1. 2020.
6. HODNOCENÍ ČINNOSTI AA
6.1. Činnost AA zřízeného v rámci organizační struktury Spolku je v ročních intervalech
ze strany ČAS hodnocena v rámci oponentur článků péče o talentovanou mládež, a to
v souladu s čl. 18 směrnice ČAS ze dne 15.12.2016 číslo 8/2016, o článcích péče
o talentovanou mládež, ve znění pozdějších předpisů ČAS, a s prováděcím pokynem
Atletická akademie při AK Škoda Plzeň – činnost a odpovědnost.
6.2. Oponentury AA se účastní za ČAS: ředitel, šéftrenér, vedoucí oddělení mládeže a případně
další odpovědní pracovníci ČAS; za AA: šéftrenér AA, zástupce trenérů AA, vedoucí trenér
SpS a předseda Spolku nebo jím určený zástupce statutárního orgánu Spolku.
6.3. Obsahem hodnocení AA jsou všechny body činnosti AA specifikované v čl. 4 a 5 této
smlouvy (tj. včetně činností specifikovaných v dokumentech uvedených v čl. 4.2 této
smlouvy).
7. PRÁVA A POVINNOSTI ČAS
7.1. ČAS je oprávněn provádět kontrolu plnění závazků Spolku vyplývajících z této smlouvy.
7.2. V případě, že budou kontrolou zjištěny nedostatky v plnění závazků Spolku dle této smlouvy
(zejména dle čl. 4 a 5 této smlouvy), je ČAS oprávněn (kromě toho, co je uvedeno v čl. 3.5
této smlouvy) pozastavit poskytování měsíčních splátek Finanční úplaty, a to až do
odstranění nedostatků. Pokud Spolek veškeré nedostatky neodstraní ve lhůtě písemně
poskytnuté ze strany ČAS či nejpozději do 30.11. daného kalendářního roku (podle toho,
co nastane dříve), pozbývá nárok na pozastavenou část Finanční úplaty na daný kalendářní
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rok. Ustanovením tohoto článku 7.2 této smlouvy není dotčeno ustanovení čl. 3.5 této
smlouvy. Již poskytnutou část Finanční úplaty je spolek povinen ČAS řádně vyúčtovat a její
případně nevyužitou část vrátit ČAS, a to do 10 dnů po písemné výzvě ČAS a na účet ČAS
uvedený v záhlaví této smlouvy (popř. na jiný účet, který Spolku bude po uzavření této
smlouvy ze strany ČAS sdělen).
7.3. ČAS se zavazuje, že se vyjádří k navrhovanému obsazení pracovní pozice Šéftrenér AA,
Trenér AA a Vedoucí trenér SpS do 10 pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Spolku
předložen písemný návrh na obsazení kterékoli či kterýchkoli z uvedených pozic. ČAS
v uvedené lhůtě navrhovanou osobu na příslušnou pracovní pozici buď schválí, nebo
odmítne.
7.4. ČAS je oprávněn schvalovat výkonnostní kritéria pro zařazení atletů do AA. Tyto
výkonnostní limity pak jsou pro Spolek závazné.
8. FINANČNÍ ÚPLATA
8.1. Spolku vznikne právo obdržet (a ponechat si) finanční úplatu dle dalšího textu tohoto čl. 8
této smlouvy (dále a výše jen „Finanční úplata“) či její část vždy pouze v případě, že doloží
ČAS, že minimálně částku v totožné výši obdržel od Plzeňského kraje a od statutárního
města Plzeň. Další podmínkou, která musí být splněna k tomu, aby Spolku vzniklo právo
obdržet a ponechat si Finanční úplatu či její část je, že Spolek musí po dobu účinnosti této
smlouvy řádně plnit veškeré své povinnosti dle čl. 4 a 5 této smlouvy (včetně dokumentů
uvedených v čl. 4.2 této smlouvy).
8.2. ČAS poskytne po dobu účinnosti této smlouvy Spolku Finanční úplatu za řádné zajištění
činnosti AA. Spolek je oprávněn (a povinen) použít Finanční úplatu výhradně na krytí
činnosti atletické akademie.
8.3. Spolek sestaví výkaz nákladů na činnost AA na formuláři zaslaném ČAS a ve lhůtě
stanovené ČAS předloží výkaz nákladů na činnost AA s přílohami požadovanými ČAS.
8.4. Maximální celková výše Finanční úplaty dle této smlouvy pro rok 2020 činí částku ve výši
1.500.000,- Kč.
8.5. Finanční úplata bude Spolku ze strany ČAS poskytována po dílčích měsíčních částkách
v maximální výši xxxx Kč každá. Finanční úplata či její část bude poskytnuta vždy
na základě faktury vystavené Spolkem s tím, že povinnou přílohou faktury musí být doklad
o tom, že Spolek na příslušný kalendářní měsíc již obdržel částku rovnající se nejméně
fakturované částce od Plzeňského kraje a další částku rovnající se nejméně fakturované
částce od statutárního města Plzně. Finanční úplata je poskytována ČAS po dobu účinnosti
této smlouvy.
8.6. Finanční úplatu poukazuje ČAS v plné výši na bankovní účet Spolku uvedený v záhlaví této
smlouvy, případně na bankovní účet oznámený postupem podle článku 9.5 této smlouvy.
8.7. Spolek se zavazuje v případě žádosti ČAS poskytnout relevantní doklady k prokázání
využití Finanční úplaty dle této smlouvy.
8.8. Nesplní-li Spolek kteroukoli či kterékoli ze svých povinností dle této smlouvy, právo obdržet
ani ponechat si Finanční úplatu mu v odpovídajícím rozsahu nevzniká (to platí i v případě,
že ČAS od této smlouvy neodstoupí a AA nezruší). Pokud Spolek před tím již určitou část
Finanční úplaty (dle tohoto čl. 8 této smlouvy) obdržel, je povinen ji bez zbytečného odkladu
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vyúčtovat a její nevyužitou část vrátit ČAS, a to do 10 dnů po písemné výzvě ČAS a na účet
ČAS uvedený v záhlaví této smlouvy (popř. na jiný účet, který Spolku bude po uzavření této
smlouvy ze strany ČAS sdělen).
8.9. Spolek je oprávněn využít prostředky z úplaty ČAS pro sportovní přípravu sportovců
výhradně do 23 věku podle podmínek dotačního programu Talent MŠMT.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Tato smlouva nabývá účinnosti ke dni 01.01.2020 a uzavírá se na dobu určitou, a to
do 31.12.2020.
9.2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti
s ní, se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, dále směrnicí ČAS ze dne 15.12.2016 číslo 8/2016, o článcích péče
o talentovanou mládež, ve znění pozdějších předpisů ČAS, dále prováděcím pokynem
Atletická akademie při AK Škoda Plzeň – činnost a odpovědnost a dále prováděcími pokyny
Talentovaná mládež 2017–2020 ve znění pro rok 2020.
9.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a
nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy.
Vztahuje-li se případný důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je
neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností,
za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
9.4. Tuto smlouvu je možné měnit či zrušit pouze písemně, s tím, že změna či zrušení méně
přísnou formou se výslovně vylučuje.
9.5. Smluvní strany ujednávají, že veškerá korespondence mezi nimi týkající se úpravy
smluvních vztahů a povinností podle článků této smlouvy bude probíhat výhradně písemně
(tj. nepostačí e-mailem), a to na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Ostatní
korespondence může probíhat elektronickou formou na elektronické adresy uvedené v
záhlaví této smlouvy.
9.6. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž ČAS obdrží dvě a Spolek jedno
vyhotovení.
9.7. Smluvní strany této smlouvy si její obsah přečetly, prohlašují, že s ním souhlasí, a na důkaz
toho připojují své podpisy.
Podpisy:
V Praze dne ___________

__________________________________

V Plzni dne ___________

__________________________________
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