SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE
ČESKÉ REPUBLIKY V KICKBOXU
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli(y)
Český svaz full-contactu a ostatních bojových umění z.s.
IČ 45769702
se sídlem Nad kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10
adresa elektronické pošty: info@csfu.cz
zastoupený panem Jiřím Mulačem, předsedou
(dále jen „ČSFu“, na straně jedné)

a
jméno a příjmení:
datum narození:
rodné číslo:
trvale bytem:
adresa elektronické pošty:
mobil:
(dále jen „Reprezentant“, na straně druhé)
zastoupený zákonným zástupcem
jméno a příjmení:
datum narození:
rodné číslo:
trvale bytem:
adresa elektronické pošty:
mobil:
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tuto
SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V KICKBOXU
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ POJMŮ
1.1. ČSFu je na základě uznání Mezinárodní organizace World Associatiom of Kickboxing
Organizations (dále jen WAKO) jediným subjektem oprávněným zastupovat a řídit
kickbox v České republice, a to v souladu s právním řádem České republiky a stanovami
ČSFu. Posláním ČSFu je zejména organizování kickboxu na území České republiky
(dále jen ČR) ve všech jeho formách a reprezentovat ČR na mezinárodních soutěžích
kickboxu.
1.2. Reprezentant vykonává kickbox jako vrcholový sport a byl zařazen do některého
z reprezentačních výběrů ČR.
1.3. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi ČSFu a Reprezentantem.
1.4. Následující pojmy mají v dalším textu této smlouvy význam specifikovaný dle tohoto
článku:
1.4.1. Reprezentační výběr se pro účely této smlouvy rozumí tým Reprezentantů
s uzavřenou smlouvou o zajištění sportovní reprezentace ČR v kickboxu
v platném znění a účinnosti. Reprezentační výběr může být dále členěn dle
potřeb ČSFu (např. dle disciplíny, aktuální výkonnosti, věku apod.).
1.4.2. Reprezentační akce se pro účely této smlouvy rozumí konkrétní akce
(soutěž, soustředění, seminář apod.), na kterou byl Reprezentant ze strany
ČSFu nominován. Reprezentační akce trvá od stanoveného dne a hodiny
srazu akce do oznámení vedoucího akce o ukončení Reprezentační akce.
1.4.3. Reprezentační tým se pro účely této smlouvy rozumí tým složený ze všech
nominovaných reprezentantů, státních trenérů, organizačních pracovníků a
ostatních účastníků Reprezentační akce.
1.4.4. Nominace reprezentanta se pro účely této smlouvy rozumí oznámení
nominace na určitou Reprezentační akci (např. v propozicích akce).
O nominaci Reprezentanta na Reprezentační akci rozhoduje ČSFu, a to
zejména na základě stanovené metodiky Národní sportovní agentury na
podporu státní reprezentace, směrnic ČSFu, nominačních kritérií ČSFu,
případně ostatních předpisů ČSFu týkající se nominace Reprezentanta.
ČSFu může nominaci reprezentanta podmínit částečnou nebo úplnou
úhradou nákladů související s účastí reprezentanta na této akci (tzv.
reprezentant samoplátce). Na nominaci Reprezentanta neexistuje žádný
nárok.
1.4.5. Vyžadovaná účast reprezentanta se pro účely této smlouvy rozumí
vyžadovaná účast Reprezentanta na konkrétní reprezentační nebo jiné akci.
Nominace reprezentanta je v tomto případě automatická a o nominaci se
nerozhoduje. Všechny akce, na kterých se vyžaduje účast reprezentanta,
jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy.
1.4.6. Mistrovské soutěže se pro účely této smlouvy rozumí následující
Reprezentační akce:
1.4.6.1. mistrovství světa WAKO v kategorii dospělých (dále jen MS);
1.4.6.2. mistrovství Evropy WAKO v kategorii dospělých (dále jen ME);
1.4.6.3. mistrovství světa WAKO v kategorii juniorů (dále jen MSJ);
1.4.6.4. mistrovství Evropy WAKO v kategorii juniorů (dále jen MEJ);

2

1.4.6.5. soutěže pořádané mezinárodní organizací European University
Sports Association (dále jen EUSA) ve spolupráci s WAKO;
1.4.6.6. soutěže pořádané mezinárodní organizací International Worl
Games Association (dále jen IWGA) ve spolupráci s WAKO;
1.4.6.7. soutěže pořádané Mezinárodním olympijským výborem (dále jen
IOC) ve spolupráci s WAKO.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem této smlouvy jsou zejména následující práva a povinnosti smluvních stran:
2.1.1. ČSFu na sebe za podmínek stanovených v této smlouvě přebírá vůči
Reprezentantovi následující závazky:
2.1.1.1. poskytnout za podmínek stanovených touto smlouvou ujednané
plnění Reprezentantovi;
2.1.1.2. plnit další níže specifikované povinnosti.
2.1.2. Reprezentant na sebe za podmínek stanovených v této smlouvě přebírá vůči
ČSFu následující závazky:
2.1.2.1. plnit za podmínek stanovených touto smlouvou povinnosti
Reprezentanta;
2.1.2.2. plnit další níže specifikované povinnosti.
3. DOBA TRVÁNÍ TÉTO SMLOUVY
3.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá
se na dobu určitou, a to do 31. 12. 2023.
3.2. Tato smlouva končí:
3.2.1. uplynutím doby, na kterou byla uzavřena;
3.2.2. vzájemnou dohodou obou smluvních stran;
3.2.3. písemnou výpovědí smlouvy ze strany ČSFu za podmínek daných touto
smlouvou;
3.2.4. pokud Reprezentant přestane provozovat sportovní činnost, tedy nebude
jako závodník startovat na žádné soutěži kickboxu jak na území ČR, tak
i v zahraničí, a nemá v úmyslu se k provozování sportovní činnosti jako
závodník vrátit ani po skončení platnosti této smlouvy;
3.2.5. pokud Reprezentant nebo ČSFu ztratí způsobilost mít práva a povinnosti.
4. ZÁVAZKY ČSFU
4.1. ČSFu se v případě Nominace reprezentanta na Reprezentační akci konanou mimo
území ČR poskytnout Reprezentantovi na náklady ČSFu následující plnění:
4.1.1. zajištění dopravy z místa srazu akce do místa konání a zpět, včetně přepravy
nezbytného sportovního a osobního vybavení;
4.1.2. zajištění ubytování a stravování v minimálním rozsahu polopenze (snídaně
a večeře) v průběhu celé akce;
4.1.3. zajištění dopravy Reprezentanta v souvislosti s plněním jeho povinností dle
této smlouvy v rámci místa konání akce (např. transfery z hotelu na sportovní
halu, tiskovou konferenci apod.);
4.1.4. zajištění administrativních úkonů nezbytných pro účast Reprezentanta na
akci (např. registrace na soutěž, členské poplatky WAKO, zajištění víz,
vystavení žádosti na uvolnění Reprezentanta ze školy, zaměstnání apod.);
4.1.5. úhradu startovného na Mistrovských soutěžích;
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4.1.6.

zajištění základního cestovního a úrazového pojištění s připojištěním pro
vykonávání rizikového sportu;
4.1.7. zajištění organizační a sportovní podpory členů vedení Reprezentačního
týmu.
4.2. ČSFu se v případě Nominace reprezentanta na Reprezentační akci konanou na
území ČR poskytnout na náklady ČSFu následující plnění:
4.2.1. v případě vícedenní akce, zajištění ubytování, pitný režim a stravování
v minimálním rozsahu polopenze (snídaně a večeře) v průběhu celé akce;
4.2.2. v případě vícedenní akce, zajištění dopravy Reprezentanta v souvislosti
s plněním jeho povinností dle této smlouvy v rámci místa konání akce (např.
transfery z hotelu na sportovní halu, tiskovou konferenci apod.);
4.2.3. úhradu startovného na soutěži;
4.2.4. zajištění administrativních úkonů nezbytných pro účast Reprezentanta na
akci (např. vystavení žádosti na uvolnění Reprezentanta ze školy,
zaměstnání apod.);
4.2.5. zajištění organizační a sportovní podpory členů vedení Reprezentačního
týmu.
4.3. ČSFu se zavazuje Reprezentantovi v souvislosti s materiálním zabezpečením
Reprezentačního výběru poskytnout na náklady ČSFu následující plnění:
4.3.1. vybavit Reprezentanta reprezentačním oblečením (reprezentační
soupravou);
4.3.2. vybavit Reprezentanta sportovním oblečením, a to v nezbytném rozsahu pro
vykonávání příslušné sportovní disciplíny Reprezentanta;
4.3.3. vybavit Reprezentanta sadou sportovních chráničů, a to v nezbytném
rozsahu pro vykonávání příslušné sportovní disciplíny Reprezentanta;
4.3.4. vybavit Reprezentanta cestovní taškou.
5. ZÁVAZKY REPREZENTANTA NA REPREZENTAČNÍ AKCI
5.1. Reprezentant se zavazuje, že v souvislosti s přípravou Reprezentační akce poskytne
ČSFu bezodkladně veškerou nezbytnou administrativní a další vyžádanou součinnost
(poskytnutí požadovaných údajů či dokumentů v souvislosti se zajišťováním
Reprezentační akce).
5.2. Reprezentant se zavazuje, že se v rozsahu dle požadavků ČSFu bude zúčastňovat
tiskových konferencí, brífinků a dalších akcí se zástupci sdělovacích prostředků
souvisejících s Reprezentačními akcemi.
5.3. Reprezentant se zavazuje, že se zúčastní každé Reprezentační akce, na kterou byl
nominován (s výjimkou uvedenou v článku 5.4.3.2. této smlouvy).
5.4. Reprezentant není povinen k účasti na Reprezentační akci, na kterou byl nominován
pouze v případě, že se z takové Reprezentační akce řádně omluvil a byla přitom
dodržena všechna následující pravidla a následující postup:
5.4.1. omluva z Reprezentační akce je možná pouze ze závažných zdravotních
nebo osobních důvodů, s tím, že důvod musí být ze strany Reprezentanta
řádně doložen (např. v případě zdravotních důvodů lékařskou zprávou);
5.4.2. Reprezentant je povinen učinit omluvu neprodleně poté, kdy se dozví o jejím
důvodu, a to telefonicky reprezentačnímu trenérovi ČSFu či vedoucímu
Reprezentační akce, a následně do 24 hodin řádně doložit její důvod;
5.4.3. odůvodněnost omluvy posoudí kontaktovaný zástupce ČSFu (reprezentační
trenér ČSFu či vedoucí Reprezentační akce), který rozhodne o tom, zdali
omluvu uzná či nikoli, s tím, že:
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5.4.3.1. nebude-li omluva ze strany zástupce ČSFu uznána, není
Reprezentant z Reprezentační akce omluven a je povinen se jí
zúčastnit;
5.4.3.2. bude-li omluva ze strany zástupce ČSFu uznána, je Reprezentant
z Reprezentační akce řádně omluven a není povinen se jí zúčastnit.
5.5. Bude-li Reprezentant v souladu s předchozím článkem 5.4 této smlouvy
z Reprezentační akce řádně omluven, je povinen učinit vše, co je potřebné k tomu, aby
byly minimalizovány související negativní (např. ekonomické) dopady pro ČSFu,
zejména uplatnit veškerá související storna (doprava, ubytování apod.), doložit důvody
pro omluvu ČSFu, bezodkladně vyhovět veškerým výzvám ČSFu k poskytnutí
součinnosti apod.
5.6. Ve vztahu k jednotlivým Reprezentačním akcím, kterých se zúčastní, se Reprezentant
zavazuje plnit následující povinnosti:
5.6.1. dostavit se na sraz Reprezentační akce na místo a nejpozději v čase, jež
byly uvedené v propozicích Reprezentační akce;
5.6.2. mít u sebe platný osobní nebo cestovní doklad (podle toho, který z nich bude
potřebný pro účel Reprezentační akce), platný průkaz ČSFu a též veškeré
další potřebné dokumenty požadované v propozicích Reprezentační akce;
5.6.3. na Reprezentační akci setrvat s Reprezentačním týmem po celou dobu
a místě konání (tzn., že Reprezentant není oprávněn Reprezentační akci po
skončení své disciplíny opustit);
5.6.4. po celou dobu trvání Reprezentační akce dodržovat veškeré pokyny vedení
akce, a to zejména pokyny týkající se: nošení reprezentačního oblečení,
účasti na týmových a jiných poradách, účasti na zahajovacím ceremoniálu,
účasti na vyhlašovacím ceremoniálu apod.;
5.6.5. nosit v průběhu Reprezentační akce reprezentační oblečení, včetně
označení partnera či partnerů ČSFu, a to po celou dobu konání
Reprezentační akce, tzn. od příchodu na místo srazu až do ukončení akce;
5.6.6. být k dispozici zástupcům sdělovacích prostředků dle požadavků ČSFu
kdykoliv v průběhu trvání Reprezentační akce;
5.6.7. účastnit se tiskových konferencí a brífinků organizovaných ČSFu a setkání
se zástupci sdělovacích prostředků a v průběhu tiskových konferencí,
brífinků a setkání se zástupci sdělovacích prostředků poskytovat řádným
způsobem rozhovory a řádně odpovídat na položené dotazy (a to bez ohledu
na případný neúspěch při soutěži, zdravotní či jiný obdobný problém apod.).
Ve vztahu k mediálním výstupům a požadavkům ze strany sdělovacích
prostředků a jejich zástupců dodržovat veškeré pokyny vedoucího
Reprezentační akce);
5.6.8. řádně a včas zjistit a dodržovat veškeré časy, lhůty a termíny (ohledně
soutěže, dopravy apod.), které se Reprezentanta v průběhu Reprezentační
akce týkají;
5.6.9. po celou dobu trvání Reprezentační akce dodržovat tzv. rooming list,
tj. rozdělení účastníků do pokojů v rámci hotelu, kde je výprava ubytována
(zejména kvůli případným antidopingovým kontrolám apod.). O případné
změně rooming listu (popř. jiné změně ohledně ubytování) rozhoduje
vedoucí Reprezentační akce;
5.6.10. po celou dobu trvání Reprezentační akce dodržovat pravidla bezpečnosti
a pravidla slušného chování, počínat si tak, aby svým jednáním či
opomenutím nezpůsobil škodu či jinou újmu a důsledně dodržovat veškerá
pravidla související s dopingem a s antidopingovými kontrolami;
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5.6.11. po celou dobu trvání Reprezentační akce důsledně dbát na to, aby na jeho
věcech či v souvislosti s jeho mediálními výstupy nebyly viditelné reklamy
jiných subjektů, než partnerů ČSFu;
5.7. Reprezentant se zavazuje, že mimo Reprezentační akce či akce pořádané pod hlavičkou
ČSFu, nebude používat materiální zabezpečení poskytnuté mu ze strany ČSFu dle
článku 4.3. této smlouvy.
5.8. Reprezentant se zavazuje, že se minimálně 21 dní před plánovanou Reprezentační akcí
zdrží veškerých aktivit, které by mohly jeho účast na této Reprezentační akci ohrozit
(např. absolvování profesionálního zápasu apod.).
6. VYŽADOVANÁ ÚČAST REPREZENTANTA NA SOUTĚŽÍCH
6.1. Reprezentant je povinen zúčastnit se mistrovství České republiky v kickboxu ve své
věkové a hmotnostní kategorii minimálně v jedné disciplíně.
6.2. Pokud Reprezentant soutěží v kickboxu v disciplíně K-1, je povinen zúčastnit se domácí
soutěže WAKO K-1 WORLD GRAND PRIX ve své věkové a hmotnostní kategorii.
6.3. Reprezentant bere na vědomí, že na soutěže uvedené v článku 6.1. a 6.2. této smlouvy
se nevztahují závazky ČSFu dle článku 4.2. této smlouvy, pokud nebylo předem
dohodnuto jinak.
6.4. Reprezentant bere na vědomí, že soutěže uvedené v článku 6.1. a 6.2. této smlouvy, je
účast Reprezentanta vyžadována jako účast na Reprezentační akci, a vztahuje se na ně
ustanovení článku 5. této smlouvy – Závazky Reprezentanta na Reprezentační akci,
pokud nebylo předem dohodnuto jinak.
7. ZÁVAZKY REPREZENTANTA NA DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH KICKBOXU
7.1. Reprezentant se zavazuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení směrnice ČSFu
č. 1/2021 – Směrnice pro účast členů ČSFu na soutěžích kickboxu, a to zejména
dodržení zákazu účasti na neoficiálních soutěžích kickboxu dle této směrnice.
7.2. Reprezentant se zavazuje, že na zahraničních soutěžích kickboxu bude startovat
a vystupovat vždy jako reprezentant „České republiky“.
7.3. Na národních i mezinárodních soutěžích kickboxu pořádaných na území ČR může
Reprezentant startovat a vystupovat pod svojí klubovou příslušností za podmínky,
že tento klub je řádným členem ČSFu. Pokud není, může Reprezentant startovat
a vystupovat pouze jako reprezentant „ČSFu“, „WAKO Czech“, případně jako
reprezentant „České republiky“.
7.4. Výjimku z ustanovení článků 7.1., 7.2. a/nebo 7.3. může schválit ČSFu na základě
písemné žádosti Reprezentanta doručené ČSFu v dostatečném časovém předstihu.
Tuto výjimku lze udělit zpravidla na profesionální, soukromé či zahraniční akce, které
nijak nekolidují se závazky Reprezentanta dle této smlouvy a zároveň nemohou svým
charakterem ohrozit zájmy ČSFu, jeho partnerů či WAKO. Pokud ČSFu žádost o udělení
výjimky zamítne, nemusí své rozhodnutí zdůvodňovat.
8. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN SOUVISEJÍCÍ S MARKETINGEM
8.1. Cílem ČSFu je šíření dobrého jména a zvyšování povědomí o kickboxu ve společnosti.
Následující ujednání tohoto článku 8. této smlouvy upravují práva a povinnosti smluvních
stran, jejichž účelem je docílit maximálně efektivní propagace a reklamy pro
Reprezentanta a kickboxu jako takovému.
8.2. Reprezentant tímto dává ČSFu v souladu s ustanoveními § 84 a § 85 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, souhlas (dále jen Souhlas): s pořizováním (a
to i prostřednictvím třetích osob) podobizny Reprezentanta, jeho obrazových snímků a
obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

povahy (dále jen Snímky a záznamy), a to v průběhu jakýchkoliv Reprezentačních
akcích, soutěžích pod hlavičkou ČSFu či WAKO, propagačních akcích organizovaných
ČSFu a dalších akcí pořádaných či spolupořádaných ČSFu, a to za následujících
podmínek:
8.2.1. Snímky a záznamy reprezentanta mohou být využity výhradně pro účely
propagace Reprezentanta, ČSFu, WAKO, akcí uvedených v článku 8.2. této
smlouvy a kickboxu jako takového;
8.2.2. Snímky a záznamy reprezentanta mohou být užity ve všech komunikačních
médiích všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich
případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla;
8.2.3. Souhlas se uděluje bez věcného, časového, množstevního a územního
omezení a vztahuje se i na třetí osoby, kterým ČSFu snímky a záznamy
reprezentanta poskytne;
ČSFu se zavazuje Snímky a záznamy reprezentanta využít výlučně k účelům uvedeným
v článku 8.2. této smlouvy. Bude-li ČSFu mít zájem využít Snímky a záznamy
reprezentanta k jakémukoli jinému účelu, je povinen vyžádat si předchozí písemný
souhlas Reprezentanta. Odmítne-li Reprezentant souhlas udělit, nemá ČSFu právo
Snímky a záznamy reprezentanta k jinému účelu (než stanovenému v článku 8.2. této
smlouvy) využít.
Reprezentant se zavazuje, že veškeré jím prezentované mediální snímky a záznamy
(např. na sociálních sítích apod.) pořízené na jakýchkoliv Reprezentačních akcích,
soutěžích pod hlavičkou ČSFu či WAKO, propagačních akcích organizovaných ČSFu
a dalších akcích pořádaných ČSFu, budou vždy prezentovány ve spojení s touto akcí, a
zejména zabrání tomu, aby propagační či marketingové spojení této akce či samotné
působení Reprezentanta na této akci, bylo prezentováno či by mohlo být percipováno ve
spojení s jinou organizací, než je ČSFu nebo WAKO.
Reprezentant se zavazuje, že v případě úmyslu uzavřít sponzorskou, reklamní,
partnerskou či jakoukoliv obdobnou marketingovou smlouvu (dále jen Smlouva) s třetím
subjektem, bude v dostatečném časovém předstihu (nejméně 7 dní) písemně informovat
ČSFu o tomto úmyslu a doloží informace minimálně v rozsahu: názvy či jména všech
zúčastněných stran, práva smluvních stran, rozsah plnění Reprezentanta a období
platnosti Smlouvy. Reprezentant si je vědom, že Smlouva musí vždy respektovat
reklamní a marketingová práva ČSFu či jeho smluvních partnerů. Reprezentant se
zavazuje, že pokud ČSFu vznese výhrady k uzavření Smlouvy či jeho části, musí tyto
výhrady respektovat, Smlouvu upravit a dát do souladu s výhradami ČSFu či uzavření
Smlouvy odmítnout.
Reprezentant se zavazuje, že do 5 pracovních dní od uzavření Smlouvy dle článku 8.4.
této smlouvy, zašle ČSFu kopii uzavřené Smlouvy v plném znění.

9. ZÁVAZKY REPREZENTANTA SOUVISEJÍCÍ S JEHO ZDRAVÍM
9.1. Reprezentant je povinen jedenkrát ročně absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku dle
vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v platném
znění.
9.2. Reprezentant je povinen dodržovat obecně platné zásady životosprávy sportovce.
10. DALŠÍ POVINNOSTI REPREZENTANTA
10.1. Reprezentant je povinen dodržovat právní řád ČR, stanovy ČSFu, směrnice ČSFu
a obecně platné morální a společenské normy.
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10.2. Reprezentant se zavazuje jednat a vystupovat (osobně, v médiích, na sociálních sítích
apod.) vždy tak, aby tím neporušoval etická pravidla a pravidla slušného chování a aby
nikterak neporušoval či neohrožoval dobré jméno ČSFu, jeho představitelů,
nadřazených organizací, smluvních partnerů ČSFu apod.
10.3. Reprezentant je povinen dodržovat veškeré předpisy, pravidla, ustanovení a zásady
obsažené v „Antidopingovém kodexu olympijského hnutí“ a ve „Směrnici pro kontrolu
a postih dopingu ve sportu“ Antidopingového výboru ČR. Reprezentant se zavazuje, že
se seznámí a bude dodržovat veškeré platné směrnice, předpisy, pravidla, ustanovení a
nařízení Antidopingového výboru ČR (www.antidoping.cz) a nebude používat žádné
zakázané látky ani zakázané metody uvedené v aktuálním znění „Seznamu zakázaných
látek a metod dopingu“ vydaném Antidopingovým výborem ČR. Stejně tak je
Reprezentant povinen se plně podřídit programu dopingových kontrol a na požádání
oprávněného orgánu se musí podrobit antidopingové zkoušce.
11. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN
11.1. V případě, že ČSFu svým jednáním poruší kterýkoliv závazek uvedený v této smlouvě,
může Reprezentant požadovat po ČSFu uhrazení prokazatelně vzniklých nákladů, které
mu v souvislosti s porušením závazku ze strany ČSFu vznikly.
11.2. V případě, že Reprezentant svým jednáním poruší kterýkoliv závazek uvedený v této
smlouvě, ČSFu může s Reprezentantem jednostranně ukončit tuto smlouvu dle článku
3.2.3. a současně může po Reprezentantovi požadovat úhradu poskytnutého plnění dle
článku 4. této smlouvy.
11.3. V případě, že Reprezentant svým jednáním poruší některou ze svých povinností
uvedených v této smlouvě, ČSFu může usnesením výkonného výboru ČSFu rozhodnout
o uložení smluvní pokuty a po Reprezentantovi požadovat její uhrazení až do výše
50.000 Kč za každé jednotlivé porušení závazku či povinností Reprezentanta dle článků
5., 6., 7. 8., 9. a 10. této smlouvy.
11.4. Uhrazením smluvní pokuty dle článku 11.3. této smlouvy nezaniká ČSFu nárok na
finanční náhradu dle článku 11.5. a 11.6. této smlouvy.
11.5. V případě, že Reprezentant svým jednáním poruší kteroukoli ze svých povinností
uvedených v článku 10.3., může ČSFu po Reprezentantovi požadovat náhradu škody,
která ČSFu porušením povinností Reprezentanta dle článku 10.3. vznikla a/nebo
vznikne (např. ukončení nebo krácení státní podpory ČSFu v důsledku porušení
antidopingového programu, ukončení nebo krácení podpory partnerů ČSFu v důsledku
porušení antidopingového programu apod.), a to v plné výši.
11.6. Reprezentant je dále povinen nahradit veškeré náklady, škody, penále, pokuty či jiné
majetkové sankce, újmy apod., které budou ČSFu nebo jemu nadřazených organizací
vyměřeny k úhradě za nedodržení či porušení povinností Reprezentanta dle této
smlouvy či z této smlouvy vyplývající.
11.7. Jakékoli finanční vypořádání mezi smluvními stranami ve smyslu úhrady, Odměny,
smluvní pokuty, náhrady škody atd., dle této smlouvy (dále jen Finanční vypořádání),
jsou splatné do 30 dnů poté, kdy na ně příslušné smluvní straně dle této smlouvy vznikne
nárok, a písemně druhou stranu vyzve k uplatnění nároku na Finanční vypořádání.
Případné ukončení účinnosti této smlouvy či zrušení této smlouvy nemá vliv na Finanční
vypořádání vzniklé v době účinnosti této smlouvy či vzniklé v důsledku porušení
povinností z doby účinnosti této smlouvy.
11.8. Případný úrok z prodlení při Finančním vypořádáním je smluvně sjednán ve výši 0,1 %
za každý den prodlení.
11.9. Porušení této smlouvy ze strany Reprezentanta může být dále řešeno disciplinárním
přestupkem Reprezentanta ve smyslu Směrnice ČSFu o disciplinárním řízení.
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12. KOMUNIKACE STRAN
12.1. Není-li v této smlouvě pro účely některého jejího ustanovení uvedeno jinak, jsou
kontaktní údaje jednotlivých smluvních stran uvedeny v záhlaví této smlouvy.
13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
13.1. Ochrana osobních údajů Reprezentanta je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Reprezentant souhlasí se
zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné
číslo, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (vše společně dále jen
jako Osobní údaje).
13.2. Reprezentant souhlasí se zpracováním Osobních údajů ze strany ČSFu, a to pro účely
realizace práv a povinností z této smlouvy, pro účely evidence, vyhodnocování a vedení
sportovních statistik a dále pro marketingové účely. Reprezentant bere na vědomí, že je
povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného
odkladu informovat ČSFu o změně ve svých Osobních údajích.
13.3. Zpracováním Osobních údajů Reprezentanta může ČSFu pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele.
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky a v jeho rámci zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a předpisy vydanými ze
strany ČSFu. Tato smlouva představuje dohodu Smluvních stran o předmětu této
smlouvy. Tuto smlouvu je možné měnit či předčasně ukončit (dle článku 3.2.2., 3.2.3.
a 3.2.4. této smlouvy) pouze písemnou formou s tím, že jiná forma se výslovně vylučuje.
14.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (stejnopisech) stejnopisech. Po jejím uzavření obdrží
každá ze smluvních stran po 1 (jednom) stejnopise.
14.3. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni
a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ___________ dne ___________

V ___________ dne ___________

______________________________
Jiří Mulač, předseda ČSFu

______________________________
Reprezentant

______________________________
zákonný zástupce Reprezentanta
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