
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI PÉČI O TALENTOVANOU MLÁDEŽ V REGIONU

Český svaz házené, z.s.
IČ 00548979
se sídlem Budějovická 778/3a Praha 4, 140 00
zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 193
zastoupený Ing. Jaroslavem Chvalným prezidentem
bankovní spojení: účet č. 2801158739/2010 vedený u Fio banka, a.s.
emailová adresa: mladez@chf.cz

dále jen jako „svaz“ na straně jedné

a
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Rodné číslo: 
IČ …………………………..
se sídlem ………………………………………………….. 
zapsaný v živnostenském rejstříku
bankovní spojení: účet č. …………………….. vedený u ………………………………. 
emailová adresa: 
dále jen „trenér“ na straně druhé

(svaz, trenér společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

1. Postavení smluvních stran

1.1. Svaz je národním sportovním svazem s celostátní působností, spolkem ve smyslu ustanovení
§ 214 a násl. občanského zákoníku.

1.2. Trenér je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění pro poskytování
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti  házené a držitelem platné trenérské licence
udělené svazem.

2. Účel a předmět smlouvy

2.1. Svaz je příjemcem dotace poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen  „MŠMT“),  jejímž  účelem je  podpora  sportovně  talentované  mládeže  prostřednictvím
vybraných sportovních svazů (dále jen „dotace“). 

2.2. Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek spolupráce smluvních stran při sportovní
přípravě talentované mládeže v krajském regionu.



3. Práva a povinnosti trenéra

3.1. Trenér se zavazuje při poskytování služeb postupovat tak, aby byl provoz krajského svazu
házené  (dále  jen  „KSH“)  vždy  v souladu  s touto  smlouvou,  Zásadami  a  dalšími  vnitřními
předpisy a pokyny Českého svazu házené (dále jen „ČSH“) a KSH, zejména pokyny exekutivy
KSH.

3.2. Trenér prohlašuje, že není vázán pracovním poměrem či jiným pracovněprávním vztahem,
nevykonává ani samostatně výdělečnou či jinou činnost a tento stav se zavazuje zachovat po
celou dobu trvání této smlouvy.

3.3. Za účelem naplnění cílů projektu krajských trenérů se trenér zavazuje osobně poskytovat
služby v rozsahu alespoň 40 hodin týdně, a to zejména následujícími činnostmi:

3.3.1. Trenérská činnost

3.3.1.1. Trenér je povinen vést tréninkové jednotky ve školních nebo jiných prostorech. 

3.3.1.2. Trenér úzce spolupracuje na rozvoji házené v regionu s krajským manažerem.

3.3.1.3. Trenér  dohlíží  činnost  trenérů  podporovaných  klubů  ČSH  a  dodržování  koncepce
výchovy mládeže v klubech podporovaných ČSH.

3.3.1.4. Trenér  je  povinen  aktivně  vést  tréninkové  jednotky  v klubech  patřících  do  jeho
regionu.

3.3.1.5. Trenér je povinen evidovat průběh tréninků v navštívených klubech. 

3.3.1.6. Trenér vyhodnocuje činnost klubů v regionu. 

3.3.1.7. Trenér  je  povinen  sledovat  a  vést  karty  talentovaných  hráčů  v regionu  dle  vzoru
předepsaného svazem.

3.3.1.8. Trenér se účastní akcí ČSH a KSH pro talentovanou mládež.

3.3.1.9. Trenér vede výběry KSH v oblasti talentované mládeže.

3.3.2. Lektorská činnost

3.3.2.1. Trenér provádí lektorskou činnost na všech stupních vzdělávacího procesu trenérů
svazu. Za lektorskou činnost se považuje zejména přednášková, výuková, prezentační
a  publikační  činnost  trenéra.  Trenér  je  povinen,  nebrání-li  mu  v tom  závažná
okolnost, na výzvu svazu provést lektorskou činnost v požadovaném rozsahu.

3.3.3. Spolupráce v oblasti reprezentace

3.3.3.1. Trenér se podílí se na přenosu stanovené základní koncepce házené určené svazem a
herní koncepce reprezentačních družstev mužů a žen. 

3.4. Trenér se zavazuje vykonávat svoji činnost v souladu s vnitřními předpisy svazu a pokyny
exekutivy KSH.

3.5. V případě, že trenérovi v souvislosti s jeho činností zapůjčí ČSH či KSH technické pomůcky,
je trenér povinen se o ně s odbornou péčí starat a chránit je před poškozením, zničením či
ztrátou.

3.6. Trenér je povinen se účastnit na své náklady, popř. na náklady KSH pracovního jednání
pořádaného pověřenou osobou na ČSH či jiných akcí, zejména specializovaných kempů,
odborných seminářů a školení určených ČSH a KSH a plnit úkoly z nich vyplývající.

3.7. Trenér  je  povinen  získávat  nejnovější  a  nejmodernější  poznatky  o  sportovním tréninku
v házené, o koučování, o psychologii,  a to jak vlastním sebevzděláváním, tak i  účastí na



odborných seminářích v ČR i  v zahraničí  a  tyto poznatky uplatňovat při  činnosti  v rámci
regionu. Trenér se dále zavazuje spolupracovat na tvorbě metodických materiálů.

4. Odměna trenéra

4.3. Svaz se zavazuje uhradit trenérovi měsíčně částku ve výši  40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc
korun českých). 

4.4. Odměna představuje paušální odměnu trenéra za činnosti  poskytované na základě této
smlouvy  a  zahrnuje  zejména  odměnu  za  sportovní  přípravu  -  trenérské  zabezpečení
talentované mládeže v regionu včetně metodického a technického zabezpečení tréninků.    

4.5. Splatnost  měsíční  odměny nastává vždy k 10.  dni  kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém trenérovi vznikl nárok na odměnu, za předpokladu předchozího doručení
trenérem  řádně  vystaveného  daňového  dokladu  –  faktury  svazu;  jinak  do  5  dnů  od
doručení tohoto dokladu svazu.  

4.6. Trenér se zavazuje vystavit řádný daňový doklad - fakturu a doručit ji svazu nejpozději 5
dnů před datem splatnosti.

5. Práva a povinnosti svazu, kontrola 

5.3. Svaz  je  povinen  uhradit  trenérovi  odměnu dle  čl.  Svaz  se  zavazuje  uhradit  trenérovi
měsíčně částku ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). této smlouvy.

5.4. Krajský trenér schvaluje zařazení konkrétního hráče do krajského výběru pro daný soutěžní
ročník, tj. pro období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku. 

5.5. Trenér je povinen předkládat  krajskému manažerovi a exekutivě KSH hodnotící zprávy za
období mezi jednáními exekutivy KSH.

5.6. ČSH a KSH je oprávněn kdykoli kontrolovat kvalitu plnění poskytovaných služeb krajským
trenérem.

6. Sankce

6.3. V případě bezdůvodné a neomluvené neúčasti trenéra na pracovním jednání pořádaném
odpovědnou osobou na ČSH nebo exekutivou KSH vzniká svazu nárok na úhradu smluvní
pokuty krajským trenérem ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíc korun českých).

6.4. Nárok na náhradu škody není žádným z ustanovení tohoto článku dotčen. Svaz je oprávněn
započítat své nároky na úhradu smluvní pokuty krajským trenérem dle tohoto článku vůči
své povinnosti poskytnout jim plnění dle této smlouvy.

6.5. Zánikem této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly dle
ustanovení tohoto článku.

7. Trvání smlouvy

7.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od XX.XX.20XX do 30. 06. 2020. 

7.4. Svaz  je  oprávněn  tuto  smlouvu  jednostranně  ukončit  výpovědí  v případě,  že  trenér
opakovaně neplní svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Výpovědní doba trvá jeden



kalendářní  měsíc  a  počíná  běžet  prvním  dnem  kalendářního  měsíce  následujícího  po
měsíci, ve kterém byla výpověď krajskému trenérovi doručena.

7.5. Trenér je  oprávněn smlouvu jednostranně ukončit  výpovědí  kdykoli  bez  udání  důvodů.
Výpovědní doba trvá jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena svazu.

7.6. Ukončí-li  tuto  smlouvu  kterákoli  ze  smluvních  stran,  tato  smlouva  zaniká  uplynutím
výpovědní doby, není-li mezi zbývajícími smluvními stranami sjednáno jinak.

8. Závěrečná ustanovení

8.3. Smluvní  strany sjednávají,  že jakákoli  komunikace mezi  nimi  bude probíhat přednostně
prostřednictvím emailové korespondence odesílané na jejich adresy uvedené v záhlaví této
smlouvy,  přičemž  emailová  zpráva  se  považuje  za  doručenou  prvním  pracovním  dnem
následujícím po jejím odeslání. 

8.4. Tato  smlouva  se  řídí  obecně  závaznými  právními  předpisy  České  republiky,  zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dále zavazují postupovat
vždy v souladu s vnitřními předpisy ČSH.

8.5. Obsah  této  smlouvy  lze  měnit  nebo  doplnit  pouze  písemnými  číslovanými  dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.6. Smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  vyhotoveních  s platností  originálu,  z nichž  každá  ze
smluvních stran obdrží po jednom.

8.7. Smluvní  strany  konstatují,  že  si  tuto  smlouvu  podrobně  přečetly,  zcela  jednoznačně
porozuměly  jejímu  obsahu  a  na  důkaz  souhlasu  se  všemi  ustanoveními  této  smlouvy
připojují níže své podpisy.

V Praze XX. XX. 20XX       V Xxxxxx XX.XX.XXXX

………………………………….… ………………………………….…

Ing. Jaroslav Chvalný        Xxxxxxx Xxxxxxx
Prezident ČSH           Krajský trenér
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