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Smlouva 2015 typ A 

 

S M L O U V A 
o zabezpečení státní reprezentace 

 
Česká motocyklová federace : Helmova 1553/3, 110 00 Praha 1 

 

zastoupená :  Václavem Kobesem – předsedou ČMF 

                      a Mgr.Radimem Kakáčem – předsedou Sportovní komise biketrialu ČMF 

(dále jen ČMF)   

                                                                           a 

jezdec: 

   

jméno ………………………  příjmení:  ……………….               r.č.: ……………………. 

 

adresa :   

 

číslo bankovního účtu ………………………………      vedeného u ……………………………… 

 

nezletilý zastoupený zákonným zástupcem: 

 

jméno:……………………..………….příjmení:…………….…………………………..r.č…….………………… 

 

adresa….……………….………………………………………………………………………….…..……………. 

(dále jen jezdec) 

 

uzavírají níže uvedeného data tuto smlouvu o poskytování finančních prostředků ze státní dotace na sportovní 

přípravu a zabezpečení reprezentace ČR ve sportovní sezóně 2015. 

 
1) ČMF se na základě této smlouvy zavazuje: 

a) že, jezdce zapíše na soupisku pro celý seriál  MS v Biketrialu  2015 a poskytne mu nezbytnou 

metodickou a organizační pomoc včetně součinnosti mezi pořadatelem a jezdcem v místě konání 

soutěží 

b) poskytnout jezdci reprezentační oblečení  

c) vyplatit po třetí soutěži MS 2015 příspěvek na přípravu ve výši …………… Kč, a to za podmínky 

startu v všech soutěžích seriálu. 

 

2) jezdec se na základě této smlouvy zavazuje: 

a) respektovat pokyny vedoucího výpravy reprezentace  jemuž je podřízen. 

b) zúčastnit se všech soutěží, v seriálu MS Biketrial 2015 a to na svoje náklady,  tj. na svoje náklady a 

riziko si zajistit přepravu a pobyt v místě  soutěže seriálu MS ve Španělsku. 

c) umístit na své kolo nebo oblečení reklamní loga obchodních partnerů reprezentace podle pokynů 

vedoucího reprezentace 

d) případnou neúčast v soutěži z důvodu zranění, či jiných závažných okolností neprodleně projedná 

s vedoucím výpravy reprezentace.  

e) dodržovat v průběhu celého MS Biketrialu 2015 Statut reprezentanta České republiky, který je nedílnou 

součástí této smlouvy a dbát dobrého jména České republiky a ČMF.  

f) v případě, že jezdec/zák. zástupce uzavře vlastní smlouvu o sponzorování své sportovní činnosti s jiným 

subjektem než ČMF, je povinen do dané smlouvy zahrnout formulaci „Smlouva je prosta jakýchkoliv 

závazků ze strany ČMF“. 

g) uzavřít připojištění na pokrytí valutových nákladů spojených s ošetřením, transportem zraněného a 

nezbytným léčením v zahraničí na dobu konání závodu, tréninku a dobu cesty tam a zpět. V případě, že 

tak neučiní, ČMF nepřebírá odpovědnost za toto jednání a veškeré náklady spojené s tímto jednáním 

jdou na účet jezdce.  

h) V místě soutěže předá vedoucímu reprezentace k nahlédnutí originál dokladu o připojištění. Bez 

dokladu o připojištění jezdci bude odepřen start do soutěže bez nároku na náhradu škody a bez nároku 

na příspěvek . 
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i) Dbát na bezpečnost svoji i svého doprovodu v přípravě na závody a v místě konání MS, pro ubytování a 

pohyb v místě konání soutěže dodržovat pokyny pořadatele případně pokyny vedoucího reprezentace. 

Řádně se na konání závodu připravit a vystrojit.  

j) Jakékoliv neschválené reklamy na reprezentačním oblečení jsou zakázány.   

k) Vrátit část nebo celý vyplacený finanční příspěvek pokud poruší dotčená ujednání této smlouvy.  

 

3) Společná a závěrečná ustanovení:  

a) při porušení ustanovení této smlouvy nebo Statutu reprezentanta ČR, může na návrh vedoucího 

reprezentace a po schválení Sportovní komise biketrialu ČMF, snížit ČMF finanční příspěvek jezdci 

(bod. 1, písm.c), této smlouvy)  až o 100% částky podle závažnosti provinění nebo vyřadit jezdce 

z reprezentace a to bez nároku na náhradu škody. Jezdec má právo se před komisí hájit.  

b) V případě zvláště hrubého porušení výše uvedených ujednání ze strany jezdce má vedoucí reprezentace 

právo vyřadit jezdce z reprezentačního týmu s okamžitou platností nebo mu pozastavit na určenou dobu 

jeho členství v reprezentačním týmu a to bez nároku jezdce na náhradu škody. 

c) veškeré změny nebo doplňky musí být provedeny písemnou formou. 

d) smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a autentičnost smlouvy potvrzují svým 

podpisem. 

e) smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu obou smluvních stran. 

f) smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o třech stranách. Každá strana obdrží po jednom výtisku, 

který má platnost originálu.   

g) smlouva je uzavřena na dobu určitou tj. do 31.12.2015. 

 

 

 

V Blansku dne  20. června 2015  

 

 

 

 

……………………..                                                 …..………………… 

          jezdec                                                                             Mgr.Radim Kakáč 

                                                                                      předseda SK BTR 

                 a vedoucí reprezentace 

 

 

 

…………………….. 

   zákonný zástupce         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Statut reprezentanta ČR 

 


