
Český svaz neslyšících sportovců, z.s. 

registrace u MV ČR: 

se sídlem: 

IČO: 

číslo účtu: 

zastoupený: 

VS/1-1829/90-R 

Zátopkova 100/ 2, Praha 6 – Strahov, 160 17 

45246688 

Komerční banka 45334311/0100 

Mgr. Otou Panským, prezidentem 

(dále jen ČSNS) 

a 

jméno/příjmení: 

bytem:    
rodné číslo:    

 

číslo účtu: 

registrovaný v TJ/ SK:  
(dále jen „reprezentant“) na straně druhé 

uzavírají tuto individuální smlouvu s reprezentantem 

Článek 1. 

Účelové určení neinvestiční dotace 

1. Cílem dotace je podpora sportovní přípravy a materiálové zabezpečení reprezentanta, 
   zařazeného v ČSNS. 
2. Jedná se o tyto náklady: 
       a) pořízení sportovního vybavení neinvestičního charakteru (do 40. tis. Kč za kus nebo 
            soupravu) 
       b) účastnické náklady na soutěže a soustředění 
       c) náhrada za cesty na tréninky v zákonné výši 
       d) pronájmy sportovních zařízení 
       e) povolené podpůrné prostředky 
3. Proplatit lze pouze ty náklady, které byly výkonným výborem schváleny do stanovené výše. 
(Doklady musí být napřed naskenovány a zkonzultovány s kanceláří ČSNS a v platnosti od 
1.1.2017 do 31.12.2017). 

Článek 2. 

Výše neinvestiční dotace 

       Ve smyslu dohody usnesení Výkonného výboru ČSNS je podpora stanovena dle skutečných 
nákladů spojených s účastí na akcích, které budou čerpány z programu VII/1 pro 
rok 2017, případně z programu VII/2 pro mládež. 
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Článek 3. 

Povinnosti ČSNS 

1. Zabezpečit vystavení objednávky do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
  požadavku reprezentanta. 

Článek 4. 

Povinnosti reprezentanta 

1. Použít neinvestiční dotaci výhradně k účelům uvedeným v čl. 1, odst. 2 této smlouvy. 
2. Použít neinvestiční dotaci výhradně pro svoji potřebu (dotace je nepřenosná). 
3. Neprodleně písemně oznámit ČSNS změny zdravotního stavu, které brání čerpání na účely 
   uvedené v čl.1, odst. 2. 
4. Podepsat zápůjční listy na materiál pořízení z neinvestiční dotace. 

 

Článek 5. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se uzavírá platnosti na dobu do 31. prosince 2017 a nabývá účinnosti dnem podpisu 
   této smlouvy. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
   strana obdrží po jednom. 
3. Veškeré změny této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků 
   podepsaných smluvními stranami. 
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla podepsána na základě pravdivých údajů a 
   jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
   podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

V          dne:..........2017 

Reprezentant:...............…………..………………………… 
(nebo jeho zákonný zástupce) 

Předseda ČSNS:  Mgr. Ota Panský 

2. Vést řádnou a průkaznou evidenci všech vyčerpaných nákladů. 
3. Vést řádnou průkaznou evidenci materiálu pořízeného pro reprezentanta z neinvestiční dotace 
   včetně zápůjčních listů. 

4. V případě, že v průběhu rozhodného období budou zjištěny závažné nedostatky při využívání 
   účelově vázaných prostředků příjemcem dle čl. 1, odst. 2, je poskytovatel oprávněn 
   financování přerušit, nebo předčasně ukončit ještě před vyčerpáním celkové výše neinvestiční 
   dotace uvedené v článku 2. 

5. Plně respektovat skutečnost, že předisponování poskytnuté neinvestiční dotace dalším 
   subjektům není dovoleno. 



 

Příloha č.1 smlouvy s reprezentantem 

ZÁVAZEK SPORTOVCE VE VĚCI DOPINGU VE 
SPORTU 

Já, níže podepsaný/á, uznávám a tímto potvrzuji, že bezpodmínečně a plně podporuji „Prostředí 

sportu bez dopingu“, tedy antidopingový program, odpovídající ideálům Fair play.

Potvrzuji, že budu dodržovat pravidla, ustanovení a zásady, obsažené v Antidopingovém kodexu 

deaflympijského hnutí, a že se budu řídit všemi antidopingovými pravidly platnými v Mezinárodním 

výboru sportů neslyšících (ICSD) a Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 
Antidopingového výboru. 

Zavazuji se, že: 

budu kdykoliv dobrovolně a ochotně se podřizovat jakémukoliv oficiálnímu programu dopingové 

kontroly řízenému shora uvedeným ICSD  a/nebo Světovou antidopingovou agenturou (WADA), ať 
už    přímo nebo prostřednictvím jimi pověřených orgánů. Stejně tak se podřídím programu dopingové 

kontroly řízenému Antidopingovým výborem ČR; 

budu okamžitě a kdykoliv oznamovat a dodávat závazně určenou formou aktualizované informace o 

místě svého pobytu včetně informace o telefonním a/nebo elektronickém spojení tak, abych umožnil 

pověřeným zástupcům výše uvedených organizací navázat se mnou okamžitý (kromě zcela 

závažných důvodů) kontakt pro uskutečnění dopingové kontroly; 

v případě sporů vznikajících v souvislosti s organizací antidopingových programů a výsledků 

dopingových kontrol se podřídím rozhodnutím příslušných orgánů národního sportovního svazu, dále 

rozhodnutím shora uvedeného ICSD, případně Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, a 

případně Rozhodčího soudu pro sport při Mezinárodním olympijském výboru v Lausanne. Toto 

stanovisko činím ze svobodné vůle a považuji je pro sebe za závazné na celé období své sportovní 

činnosti. 

Jméno, příjmení: 

Datum narození : 

……………………………… 
               Datum 

……………………………… 
      Podpis sportovce 


