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Smlouva o zajištění sportovní reprezentace ČR v soutěžním lezení  

pro rok 2017 

 

Smluvní strany:  

Český horolezecký svaz  

se sídlem Donská 275, Praha 10 Vršovice 

zastoupený Ing. Janem Bloudkem, předsedou 

(dále jen "ČHS") 

a 

jméno, příjmení 

datum narození 

adresa 

(dále jen "reprezentant") 

 

uzavírají podle ustanovení §1746 odst. 2 obč. zák. 

smlouvu o zajištění sportovní reprezentace ČR v soutěžním lezení  

 

Preambule 

Český horolezecký svaz je vrcholná organizace horolezeckého sportu v České republice, která hájí 
zájmy soutěžního lezení směrem k organizacím v ČR i k Mezinárodní federaci soutěžního lezení 
(International Federation of Sport Climbing - IFSC). ČHS vlastní veškerá marketingová, obchodní, 
mediální a další práva k oficiálním soutěžím v soutěžním lezení na území ČR. Převod těchto práv 
na další subjekt je plně v kompetenci ČHS. 

 

I. Předmět smlouvy  

1) Předmětem smlouvy je vymezení práv a povinností obou smluvních stran, které vyplývají 
z postavení reprezentanta v reprezentačním družstvu ČR v soutěžním lezení a z postavení ČHS 
jako vrcholného orgánu horolezeckého sportu za účelem zajištění úspěšné reprezentace ČR 
v soutěžním lezení.  

2) Reprezentantem je na základě této smlouvy sportovec, kterého ČHS jmenoval na základě 
splnění nominačních kritérií do reprezentačního družstva ČR v soutěžním lezení. Členství 
v reprezentačním družstvu je dále podmíněno členstvím v ČHS a podpisem této reprezentační 
smlouvy. 

3) Tato smlouva je uzavírána v souladu se Směrnicí ČHS o zabezpečení reprezentace ČR 
v horolezeckých disciplínách. 

 

II. Povinnosti reprezentanta 

1) Reprezentant se zavazuje:  

a) Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy ČHS a pravidla IFSC týkající se soutěží. 

b) Zúčastnit se závodů, na které byl nominován a přihlášen, dalších akcí reprezentačního 
družstva a startovat na mistrovství ČR ve své disciplíně, pokud mu v tom nebrání vážné 
zdravotní, rodinné či jiné důvody.  
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c) V případě očekávané absence včas informovat předsedu komise soutěžního lezení ČHS 
popř. osobu, která je za zajištění reprezentace v soutěžním lezení zodpovědná (dále jen 
"vedení reprezentace").  

d) Předat před každým mezinárodním závodem, kterého se bude účastnit, sekretariátu ČHS 
kontaktní informace, týkající se jeho pobytu v průběhu tohoto závodu (informace o ubytování, 
datum a předpokládaný čas příjezdu a odjezdu) tak, aby ČHS v souladu s pravidly IFSC mohl 
tyto údaje předat pořadateli závodu a IFSC. 

e) Při veškeré komunikaci s ČHS a vedením reprezentace uvádět pouze přesné, pravdivé a 
aktuální údaje. 

f) Při zařazení do reprezentace absolvovat lékařskou prohlídku a dodat ČHS potvrzení o 
zdravotní způsobilosti vrcholového sportovce dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. (tj. takové, 
z něhož bude patrné, že lékařská prohlídka byla provedena pro účel zařazení sportovce do 
reprezentačního družstva v soutěžním lezení a lékař v ní potvrdil jeho způsobilost k tomuto 
sportu na vrcholové úrovni).  

g) Dodržovat obecně platné zásady životosprávy sportovce, nepoužívat zakázané látky nebo 
metody (doping), seznámit se s pokyny Antidopingového výboru ČR a řídit se jimi.  

h) Informovat vedení reprezentace včas o případné změně svého zdravotního stavu a úrazech, 
které by mohly mít vliv na jeho činnost v reprezentačním družstvu. Včas ohlásit vedení 
reprezentace užívání léků nebo jiných farmaceutických preparátů.  

i) Vystupovat při akcích reprezentace i mimo ně jako důstojný reprezentant ČR, jednat 
v souladu se zásadami „fair play“ a dodržovat pokyny vedení reprezentace udělené v 
souvislosti s reprezentací ČR.  

j) Při vystupování v médiích, na veřejnosti, při sportovních, kulturních a jiných společenských 
akcích se zdržet vyjadřování nebo jednání, které by poškozovalo nebo mohlo poškozovat 
dobré jméno či pověst ČHS a jeho partnerů nebo způsobit jejich újmu.  

k) Při závodech a dalších akcích reprezentace používat schválený reprezentační dres a 
oblečení. 

l) Řádně pečovat o výstroj a výzbroj svěřenou mu k užívání ČHS na základě předávacího 
protokolu a popř. uhradit škodu vzniklou nesprávným užíváním či ztrátou. 

m) Respektovat závazky ČHS vůči sponzorům a dalším smluvním partnerům týkající se 
reprezentace v soutěžním lezení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 písm. a) této smlouvy. 
Pokud by respektování těchto závazků mohlo kolidovat s osobními smlouvami 
reprezentanta, musí být rozsah a způsob těchto vztahů ujednán písemným dodatkem k této 
smlouvě.  

n) Při všech reprezentačních startech dodržovat pravidla pro využívání ploch na závodním i 
nezávodním oblečení a materiálu sloužícím k výkonu sportovní činnosti v souladu s pravidly 
IFSC a podmínkami uvedenými v příloze č. 1, písmeno b) této smlouvy.  

o) Účastnit se po vzájemné dohodě, dle pokynů vedení reprezentace tiskových konferencí a 
jiných propagačních akcí ČHS, poskytnout ČHS fotografie či jiné materiály pořízené za tímto 
účelem a napomáhat při propagaci závodní činnosti ČHS. 

2) V případě, že reprezentant svým jednáním poruší povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku, je 
povinen nahradit ČHS škodu, která tímto jeho jednáním ČHS vznikla. Pokud bude v důsledku 
porušení povinností uvedených v odst. 1 tohoto článku ČHS udělena jakákoli sankce, a to ať 
smluvní, nebo dle sportovních či jiných pravidel ze strany příslušných orgánů (zejména IFCS), 
zavazuje se reprezentant uhradit ČHS vše, co ČHS plnil v souvislosti s porušením smlouvy či 
rozhodnutím příslušných orgánů o udělení sankce. 

3) Úhradu dle odst. 2 tohoto článku je reprezentant povinen provést nejpozději do 1 měsíce od 
výzvy ČHS k úhradě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4) Ustanovením odst. 2 a 3 tohoto článku není dotčeno právo ČHS vypovědět smlouvu bez 
výpovědní doby dle čl. V, odst. 2, písm. a) této smlouvy. 
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III. Povinnosti ČHS 

1) ČHS se zavazuje, prostřednictvím vedení reprezentace:  

a) Uhradit reprezentantovi poplatek za mezinárodní licenci, s tím, že ČHS je oprávněn 
požadovat po reprezentantovi zálohové uhrazení licence pro případ, že by se reprezentant 
nezúčastnil předepsaného počtu mezinárodních závodů v disciplíně, ve které se nominoval 
do reprezentace. 

b) Uhradit reprezentantovi startovné na určených mezinárodních závodech. 

c) Uhradit reprezentantovi pojištění pro účast na mezinárodních závodech, a to buď celoroční, 
nebo na jednotlivé výjezdy. 

d) Přihlásit závodníka i na závody, které nejsou podporované ČHS, pokud se jich chce závodník 
účastnit na vlastní náklady. 

e) Provést organizační a administrativní úkony nezbytné k tomu, aby se mohl reprezentant 
zúčastnit závodů, na které byl nominován.  

f) Poskytnout novému reprezentantovi reprezentační dres, případně oblečení nebo vyměnit 
reprezentační dres, případně oblečení za jiné, pokud je to potřeba.  

g) Informovat reprezentanta včas o tiskových konferencích a jiných propagačních akcích, 
kterých se má zúčastnit.  

h) Respektovat závazky reprezentanta plynoucí z jeho osobních sponzorských, reklamních a 
marketingových smluv, pokud nejsou v prokazatelném konfliktu se zájmy a závazky ČHS, 
které jsou uvedeny v příloze č. 1. Pokud by respektování těchto závazků mohlo kolidovat se 
smlouvami a dalšími závazky ČHS, musí být ČHS ze strany reprezentanta o tomto 
informován a rozsah a způsob těchto vztahů pak ujednán písemným dodatkem této smlouvy.  

2) ČHS dále může na základě rozhodnutí příslušných orgánů ČHS a v závislosti na možnostech 
rozpočtu ČHS: 

a) Přispět reprezentantovi na úhradu nákladů spojených s účastí na závodech (doprava, 
ubytování), a to v souladu s platnými pravidly pro příslušnou závodní sezónu.   

b) Poskytnout reprezentantovi dle možností rozpočtu finanční odměnu za výsledky dosažené v 
sezoně, na kterou je tato smlouva uzavřena. 

c) Poskytnout reprezentantovi dotaci ve formě zálohy na celoroční sportovní činnost.  

 

IV. Ukončení členství v reprezentačním družstvu 

1) Členství v reprezentačním družstvu může být ukončeno vyloučením z reprezentačního družstva 
nebo vyřazením z reprezentačního družstva.  

2) O vyloučení či vyřazení z reprezentačního družstva rozhoduje vedení reprezentace.   

3) Důvodem vyloučení z reprezentačního družstva může být pouze porušení povinností 
reprezentanta uvedených v této smlouvě.  

4) V závažných případech porušení povinností reprezentanta může ČHS požadovat na 
reprezentantovi úhradu nákladů a škod vzniklých v souvislosti s porušením jeho povinností.  

5) Za obzvláště významné porušení povinností, které je důvodem k vyloučení z reprezentačního 
družstva, je považováno porušení antidopingových pravidel. V takovém případě je vyloučený 
reprezentant (případně jeho zákonný zástupce) povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné 
výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena 
sportovního svazu. 
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6) Důvodem vyřazení z reprezentace mohou být zdravotní problémy reprezentanta nebo jiné 
skutečnosti, které brání reprezentantovi v kvalitních sportovních výkonech při soutěžích.  

7) Při vyloučení nebo vyřazení z reprezentačního družstva, nebo při jiném ukončení této smlouvy 
je bývalý reprezentant povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení této smlouvy, 
vyrovnat všechny své závazky vůči ČHS a vrátit sportovní výbavu v případech, kdy je to 
požadováno.  

 

V. Doba trvání smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od data podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do 
31. 12. 2017. 

1) Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 
vypovědět z následujících důvodů: 

a) ČHS je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, kdy reprezentant buď 
porušil povinnosti dle této smlouvy, případně se dopustil jiného jednání neslučitelného 
s reprezentací ČR, nebo přestal splňovat podmínky pro výkon reprezentace ČR (vyloučení 
či vyřazení z reprezentačního družstva) 

b) Reprezentant je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, kdy ČHS buď 
závažným způsobem porušil své povinnosti uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, nebo ze 
zdravotních důvodů, podložených zdravotním posudkem, které mu nedovolují výkon 
sportovní činnosti a reprezentace. 

2) Smlouvu lze ukončit i vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1) Strany konstatují, že budou propagovat při každé možné příležitosti dobré jméno zúčastněných 
subjektů. V případě nepravdivého či zkresleného užití sdělených informací médii se obě strany 
zavazují informovat veřejnost o skutečném stavu věcí. 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a její 
platnost končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána, nebo dříve dle čl. V. této smlouvy. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.  

4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po předchozím projednání, na všech jejích 
ustanoveních se dohodly vzájemně srozumitelně a vážně, na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoli v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. Možnost změny smlouvy je v podobě číslovaných dodatků ke smlouvě. 

 

 

 

Český horolezecký svaz Reprezentant 

Jméno a podpis: 

 

 

 

Jméno a podpis: 

Datum: Datum:  
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o zajištění sportovní reprezentace ČR v soutěžním 
lezení pro rok 2017 

 
a) Obecné závazky reprezentanta ČR vůči ČHS, partnerům a sponzorům ČHS 
 
Reprezentant je povinen respektovat závazky ČHS, které vyplývají ze smluvního vztahu se sponzory 
a partnery reprezentace v roce 2017 a na vyzvání vedení reprezentace se účastnit propagačních a 
prezentačních akcí, testování výrobků, případně fotografování apod.  
 
b) Pravidla pro využívání ploch na závodním a nezávodním oblečení a materiálu  
 

 Využití reklamních ploch na závodním i nezávodním oblečení reprezentanta musí být v 
souladu s pravidly IFSC.  

 Reprezentant je povinen používat při všech reprezentačních startech při soutěži výhradně 
reprezentační dres dodaný ČHS, který sestává: 

o z dodaného reprezentačního tílka/trička a kalhot - reprezentační družstvo v lezení na 
obtížnost a v boulderingu, 

o z dodaného celotělového dresu v národních barvách – reprezentační družstvo 
v lezení na rychlost. 

 Reprezentant je povinen používat při všech oficiálních událostech, jako je oficiální 
prezentace před závodem, tiskové konference, vyhlášení výsledků, slavností zahájení a 
ukončení závodů výhradně nezávodní oblečení dodané ČHS. 

 Veškeré povolené reklamní plochy na závodním oblečení reprezentanta budou v roce 2017 
využity takto:  

o veškeré plochy na horním díle závodního dresu (tílko/tričko), popř. na celotělovém 

dresu, patří ČHS, závodník je nesmí využívat pro své sponzory, partnery nebo jiné 

reklamní účely, 

o veškeré plochy na spodním díle závodního dresu (kalhotách) může využít 

reprezentant pro své partnery nebo sponzory, ale pouze pokud by se nedostal do 

konfliktu s případnými partnery a sponzory ČHS – v tomto případě je potřeba konflikt 

řešit ujednáním písemného dodatku k této smlouvě; max. plocha může činit 150 cm2,  

o veškeré plochy na ostatním soutěžním vybavení (sedák, pytlík na magnézium) 

ponechává ČHS k využití reprezentantovi, za podmínky dodržení pravidel IFSC pro 

rok 2017, 

o veškeré nevyužité plochy na ostatním nezávodním soutěžním vybavení (bundy, 

mikiny, batohy) může závodník využívat pro svou potřebu. 

 


