
 
Smlouva o reprezentaci České republiky v bowlingu 

 
Smluvní strany:  
Český bowlingová asociace 
se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6 – Strahov, IČ 70949794 
zastoupená panem Ing. Karlem Vopičkou, prezidentem asociace 
(dále jen "ČBA")  
 
a 
 
Reprezentant  
Jméno a příjmení  
datum narození  
adresa trvalého bydliště  
(dále jen "reprezentant")  
Zákonný zástupce reprezentanta  
Jméno a příjmení  
datum narození  
adresa trvalého bydliště  
 
I. Předmět smlouvy  
 
Předmětem smlouvy je vymezení práv a povinností účastníků této smlouvy při činnosti reprezentanta v 
reprezentačním družstvu ČR v bowlingu. 
 
II. Povinnosti reprezentanta  
 
Reprezentant se zavazuje:  
 
a)Dodržovat Stanovy a platné směrnice ČKBF a ČBA, kodex reprezentanta, řády soutěžního bowlingu 
a pravidla ETBF a WTBA, týkající se soutěží.  
 
b) Zúčastnit se soutěží, na které byl nominován a přihlášen, i dalších akcí reprezentace, pokud mu v 
tom nebrání vážné zdravotní, rodinné či jiné důvody.  

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

d) Informovat vedení reprezentačního týmu (hlavního trenéra) včas o případné změně svého 
zdravotního stavu a úrazech, které by mohly mít vliv na jeho činnost v reprezentačním družstvu.  

d) Vystupovat při akcích reprezentace i mimo ně jako příkladný reprezentant ČR a dodržovat pokyny 
odpovědných funkcionářů ČBA, udělené v souvislosti s akcemi reprezentačního družstva.  

e) Předkládat na výzvu nebo v dohodnutém termínu hlavnímu trenérovi tréninkovou dokumentaci, 
evidovat plnění tréninkových ukazatelů.  

f) Při soutěžích a dalších akcích reprezentace používat pouze reprezentační dres, popřípadě další 
reprezentační oblečení k tomuto určené, na kterém jsou loga ČBA a loga smluvních partnerů ČBA. 
Reprezentant bere na vědomí, že reprezentační dres ani další reprezentační oblečení se nesmí 
nikterak upravovat, případně doplňovat loga jiných partnerů apod.  

g) Respektovat, řídit se a dodržovat nařízení ČBA, které se týká řádné reprezentace oficiálních 
smluvních partnerů ČBA. Pokud si reprezentant najde osobního sponzora (reklamního partnera), musí 
tuto skutečnost sdělit vedení ČBA, které má ve věci reprezentace rozhodující pravomoc osobního 
sponzora přijmout či nepřijmout. Tuto skutečnost nejdříve reprezentant hlásí hlavnímu trenérovi a až 
následně vedení ČBA. 

h) Účastnit se po vzájemné dohodě tiskových konferencí, reprezentačních či charitativních akcí ČBA 
apod. a napomáhat propagaci ČBA a bowlingu jako sportu ať už závodní či rekreační formy, a to 
v minimálním rozsahu 8 hodin ročně. Případné cestovní náklady na jednotlivé akce budou 
reprezentantovi uhrazeny dle platné vyhlášky o cestovních náhradách.  



III. Povinnosti ČBA 
1) ČBA se zavazuje:  
a) Zajistit a uhradit reprezentantovi úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti v zahraničí po dobu 
trvání reprezentační akce.  

b) Zajistit organizační a administrativní úkony nezbytné k tomu, aby se mohl reprezentant zúčastnit 
soutěží, na které byl nominován.  

c) Poskytnout reprezentantovi reprezentační dres a popř. další nezbytné vybavení.  

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

e) Respektovat závazky reprezentanta plynoucí z jeho osobních sponzorských smluv, pakliže byly tyto 
předem se sportovcem projednány a vedením ČBA odsouhlaseny.  
 
2) ČBA poskytne v závislosti na možnostech rozpočtu:  
a) Úhradu nákladů, spojených s účastí na soutěžích, tréninkových kempech a dalších akcích 
reprezentace (doprava, ubytování, stravování, víza…), a to v souladu s platnou nominací a pravidly 
vyplácení náhrad pro příslušnou soutěžní sezónu.  

b) Na plnění uvedená v bodě a) článku 2) není právní nárok.  
 
IV. Ukončení členství v reprezentačním družstvu  
1) Členství v reprezentačním kádru může být ukončeno vzájemnou dohodou, vyřazením nebo 
vyloučením.  

2) Důvodem vyloučení může být pouze porušení závazků vyplývajících z této smlouvy. O vyloučení z 
reprezentačního družstva rozhoduje VV ČBA.  

3) V případě porušení povinností reprezentanta může ČBA požadovat na reprezentantovi úhradu 
vynaložených nákladů a škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením jeho povinností.  

 
4) Důvodem vyřazení z reprezentace mohou být zdravotní problémy reprezentanta, ztráta sportovní 
výkonnosti nebo jiné skutečnosti, které brání reprezentantovi v kvalitních sportovních výkonech při 
soutěžích. Hráč může být též vyřazen z reprezentace, pokud o to písemně požádá.  

5) Při vyloučení nebo vyřazení z reprezentačního družstva je bývalý reprezentant povinen neprodleně 

vyrovnat všechny své závazky vůči ČBA.  

 
V. Závěrečná ustanovení  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do….. 

2) Smlouvu lze ukončit před uplynutím doby její platnosti dohodou smluvních stran, výpovědí jedné ze 
smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu, vyřazením nebo vyloučením z reprezentačního družstva 
viz článek IV této smlouvy.  

3) Smluvní strany se dohodly na tom, že výpovědní lhůta je 30 dnů a běží okamžikem jejího doručení 
druhé straně.  

4) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a její platnost končí 
uplynutím doby, na kterou byla sjednána.  

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

Česká bowlingová asociace 
 

Reprezentant:  

Jméno a podpis:  Podpis:  
Datum:  Datum:  
 
 
 

 


