Česká triatlonová asociace

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Česká republika

Telefon / Fax +420 242 429 259
e-mail: triatlon@triatlon.cz

Smlouva o zajištění podmínek pro činnost
Sportovního střediska
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní strany)

Článek 1. Smluvní strany
Česká triatlonová asociace:
Zapsán ve spolkovém rejstříku:

Spisová značka L 472 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov
Mgr. Lenka Kovářová, MBA, PhD, předseda
44851782
CZ70923400
GE Money Bank a.s
154959142/0600
Tomáš Petr, ředitel ...................................................

(dále jen „ČTA“)
a
Spolek:
Zapsán ve spolkovém rejstříku:
se sídlem:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
tel.: +420 ..................................................................
e-mail: ......................................................................

(dále jen „klub“)

uzavřely v souladu s ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).

Tato smlouva je úplná pouze s uvedením stran 1,2,3,4,5 a 6.
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Článek 2.
2.1

Z rozhodnutí sportovního ředitele ČTA je klub zařazen do sítě klubů, kterým je poskytována
účelová dotace v souvislosti se zabezpečováním činnosti Sportovních center mládeže pro RTC
2015 – 2016 (dále jen „SpS“)

Článek 3.
3.1

3.2

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Práva a závazky ČTA

ČTA schvaluje zařazení sportovců do SpS.
ČTA spoluvytváří všestranné podmínky pro činnost a řízení SpS.
ČTA se zavazuje poskytnout klubu účelovou dotaci na činnost SpS.
ČTA je oprávněna pozastavit financování v případě, kdy budou zjištěny závažné nedostatky
při využívání státní dotace, nebo dojde-li k neplnění povinností klubu, které z této smlouvy
vyplývají.
ČTA poskytuje metodickou pomoc pro sportovní přípravu formou trenérských seminářů či
individuálních konzultací.
ČTA poskytuje klubu potřebné informace a písemnosti, pomáhá s výkladem metodických a
prováděcích pokynů ČTA a MŠMT.
ČTA při změně metodiky týkající se činnosti SpS poskytne klubu potřebné informace.
ČTA provádí kontrolu sportovní přípravy a využívání účelových dotací s využitím volených
kontrolních orgánů a dalších pověřených zástupců ČTA.
ČTA zpracovává roční hodnocení činnosti a plán nadcházejícího ročního tréninkového cyklu.

Článek 5.
5.1

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o odpovídajících podmínkách vzájemné
spolupráce při zabezpečení tréninkových a organizačních podmínek činnosti SpS, zejména
zajištění tréninkových prostor, sportovní přípravy sportovců, zodpovědným trenérům
vytvářejí organizační podmínky pro výkon jejich funkce, včetně veřejné prezentace a
prostředků vzájemné komunikace.
Smlouva definuje podmínky poskytnutí státní finanční podpory klubu na činnost SpS.

Článek 4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Úvodní ustanovení

Práva a závazky klubu

Statutární zástupce klubu, zodpovídá za dodržování pracovní kázně a vedení osobní
dokumentace všech pracovníků odměňovaných z prostředků na jejich činnost.
Za činnost sportovního střediska a je zodpovědný trenér, kterého jmenuje klub.
Jmenovaný trenér, který má řídící a koordinační pravomoc a podílí se na
zabezpečování činnosti daného SpS.
Klub uzavírá smluvní vztah se jmenovaným trenérem sportovního střediska. Kopii smluvního
vztahu zasílá sekretariátu ČTA (je možné využít vzor zpracovaný ČTA).
Klub vytváří podmínky pro činnost SpS, zejména co se týče řízení tréninkového procesu.
Klub zabezpečuje pravidelnou sportovní přípravu všech sportovců zařazených do SpS.
Při veškeré své činnosti, týkající se SpS bude klub podporovat činnost osobních trenérů
zařazených sportovců.
Klub ve věcech organizačních a finančních komunikuje a využívá podpory sekretariátu ČTA.

Tato smlouva je úplná pouze s uvedením stran 1,2,3,4,5 a 6.
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5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

Klub respektuje a využívá podpory hlavního trenéra příslušné kategorie, případně jiného
jmenovaného oficiálního trenéra ČTA na oficiálních soustředěních a reprezentačních akcích.
Klub spolupracuje s ČTA při prosazování metodiky tréninkového procesu, provádění
metodických kontrol činnosti a při vyhodnocování jejich činnosti.
Klub odpovídá za účast sportovců SCM na závodech řízených ČTA (ČP aquatlon, ČP triatlon)
včetně MČR.
Klub zajistí umístění loga ČTA na vhodné místo sportovního a závodního oblečení sportovců
SCM a používání takového oblečení na sportovních akcích.
Klub neprodleně písemně oznámí ČTA změny identifikačních údajů uvedených v této
smlouvě, které jsou rozhodné pro poskytnutí dotace.
Klub umožní kdykoli příslušným kontrolním orgánům ověřovat správnost a hospodárnost
použití poskytnuté dotace.
Klub je povinen při svém zániku, transformaci, sloučení, případně odstoupení od účelu
programu, nebo jeho ukončení, přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem.
Klub dodržuje předpisy, které jsou vydávané ČTA a které jsou k dispozici na
www.triatlon.cz .
Klub odpovídá za aktuálnost všech informací, které mají uvedeni jeho členové ve svých
profilech na www.czechtriseries.cz

Článek 6.
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

6.8
6.9
6.10
6.11

Poskytování a vykazování čerpání dotace

Úhrada finančních prostředků státní dotace na činnost SpS, bude hrazena ČTA
bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené klubem.
Rozpis a výši finančních prostředků stanovují Prováděcí pokyny k činnosti SpS.
Stanovený objem finančních prostředků pro zabezpečení sportovní přípravy SCM se
stanovuje dle rozpočtu Programu II. ČTA pro daný kalendářní rok, který připravuje a
zveřejňuje ČTA.
Finanční prostředky státní dotace na činnost SpS bude uhrazena ve dvou či více splátkách, a
to za období do 30. 6. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
ČTA
si vyhrazuje právo na úpravu poskytovaných dotací v souvislosti se snížením
finančního objemu pro oblast sportu státním rozpočtem.
Klub zodpovídá za řádné a oddělené sledování účetnictví. Příjemce dotace je povinen vést
účetnictví (podvojné) ve smyslu zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.
Doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny.
Klub zodpovídá za hospodárné a účelné využívání poskytnuté dotace výlučně na tyto účely:
a)
zabezpečování sportovní přípravy členů SpS (soustředění, pronájem sportovišť,
materiální vybavení, rehabilitace, regenerace a zdravotní zajištění sportovců)
b)
odměnu jmenovaného trenéra sportovního střediska.
Finanční podpora není určena na financování domácích mistrovských soutěží.
Klub může veškeré finanční prostředky státní dotace použít jen v příslušném kalendářním
roce a nelze je převádět do následujícího období.
Klub při nečerpání a vrácení finančních prostředků státní dotace, je povinen o této
skutečnosti bezodkladně a písemně informovat ČTA (nejpozději však do 15. 12.).
Klub v plném rozsahu nese a odpovídá za veškeré náklady a sankce, vzniklé porušením
podmínek pro poskytnutí dotace.

Tato smlouva je úplná pouze s uvedením stran 1,2,3,4,5 a 6.
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Článek 7.
7.1
7.2
7.3

Vyúčtování dotace

Klub je povinen zaslat ČTA vyúčtování poskytnutých záloh státní dotace průběžné do 30. 09.
příslušného roku a do 31. 12. za předchozí kalendářní rok.
Vyúčtování se předkládá ve formě rozvahy a výkazu zisků a ztrát, (zkráceně „Výsledovka“) a
to elektronickou komunikací realizovanou e-mailem.
Při opakovaném nedodržení podmínek stanovených pro vyúčtování státní dotace, nebude na
následující kalendářní rok dotace poskytnuta.

Článek 8.

Součinnost smluvních stran

8.1

Smluvní strany se zavazují při plnění svých povinností stanovených touto smlouvou vyvinout
maximální úsilí a poskytnout si navzájem maximální součinnost k tomu, aby účel této smlouvy
byl naplněn v co největším rozsahu a v co nejvyšší míře. Po dobu platnosti této smlouvy jsou
smluvní strany svými projevy vázány a zavazují se neučinit nic, čím by zmařily práva druhé
strany z této smlouvy.

9.

Platnost a dodržování smlouvy

9.1
9.2

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
Tato smlouva může být ukončena:
a)
vypršením její platnosti, tj. uplynutím doby, na niž byla sjednána,
b)
oboustrannou písemnou dohodou ke dni uvedenému v této dohodě,
c)
okamžitou výpovědí ze strany ČTA, pokud ČTA z objektivních důvodů ztratí možnost
poskytovat klubu účelovou finanční dotaci.
Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit jen z důvodu neplnění
kterékoliv povinnosti z této smlouvy, pokud druhá smluvní strana nesjednala ani po
písemném upozornění nápravu a neodstranila pochybení ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od
doručení upozornění.
Smlouva přestává platit tehdy, pokud v místě působení SpS přestanou být naplněny základní
kritéria pro zřízení a provoz SpS (malý počet sportovců, resp. vyřazení sportovce/sportovců
z SpS, ztráta sportovišť atp).
Výpovědí nebo odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody či nároky,
které vznikly před takovou výpovědí či odstoupením.

9.3

9.4

9.5

Článek 10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Jiná ustanovení a podpisy

Před uzavřením této smlouvy se klub seznámil s právy a povinnostmi, jež pro něho z této
smlouvy vyplývají a s předpisy, které se k této činnosti vztahují.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení.
Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
Případné spory hodlají obě smluvní strany řešit smírčí cestou.
Tato smlouva obsahuje jednu přílohu, a to seznam sportovců, u nichž klub zabezpečuje
sportovní přípravu.

Tato smlouva je úplná pouze s uvedením stran 1,2,3,4,5 a 6.
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10.6
10.7

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která
obsahují osobní údaje.
Tuto smlouvu obě smluvní strany uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za ČTA

Za klub

V Praze, dne.........................................

V ............................,dne .................................

..........................................................
Tomáš Petr
ředitel ČTA

Tato smlouva je úplná pouze s uvedením stran 1,2,3,4,5 a 6.

...........................................................
statutární zástupce klubu
(podpis, razítko)
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Příloha číslo 1.
Smlouva o zajištění podmínek pro činnost Sportovního střediska
Klub zabezpečuje sportovní přípravu sportovce/ců působících v rámci zařazení do SpS
v daném ročním tréninkovém cyklu (RTC ) :

Jméno a příjmení

rok
narození

mateřský klub, kterým se rozumí
člen ČTA

číslo platné
licence ČTA

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Tato smlouva je úplná pouze s uvedením stran 1,2,3,4,5 a 6.
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