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       Sportovec                                                                                  předseda oddílu(klubu) 
Člen oddílu (klubu)                                                                                    jednatel 
_____________________                                                             _______________________ 
 

…………………….                                      …………………….. 
    Jméno, příjmení                                                                                                                               Jméno, příjmení 
 

……………/……….                                    ……………/……….. 
                         rodné číslo                                                                                                                                rodné číslo 
 
Adresa ����:………………………………..                         Adresa ����:………………………………………… 
 
………………………..PSČ ……….…….                         ……………………………….PSČ………………… 
 
Tel. ����  ……………………………….….                          Tel.����  ……………………………………………… 
 
Členem oddílu (klubu) od  :        ……………………              _______________________________________ 
                                                                                                                                            Název oddílu ( klubu ) 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy. 

 
1. Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek a rozsahu spolupráce a závazností mezi členem 

oddílu (klubu) a oddílem (klubem). 
2. Součástí této smlouvy je podpisem stvrzené seznámení se základním ustanovením  oddílu (klubu). 
 

Článek II. 
Základní ustanovení. 

 

1.1.Členství v oddílu (klubu) 
  a) Vydáním průkazu s razítkem členství od doby přijmutí do oddílu (clubu). 
          b)           Přestup z jiného oddílu (klubu), po řádném ukončení členství v jiném oddílu (klubu). 
 

1.2.Zaniknutí členství v oddílu (klubu). 
a) Písemným oznámením o ukončení činnosti vždy k 1.1 a 1.7. v daném roce. 
b) Přestupem do jiného oddílu (klubu). 
c) Zrušené členství z disciplinárního důvodu. 

 

2.1.Práva člena oddílu (klubu) 
a) Člen oddílu (klubu), má právo se včas dozvědět o všech seminářích, soutěžích a zkouškách,kterých 

se jeho oddíl (hlub), bude účastnit. 
b) Člen oddílu (klubu) má právo účastnit se všech seminářů, soutěží a zkoušek pokud mu to zdravotní 

stav dovoluje a v souladu z právem oddílu 3.1. odstavec a). 
c) Člen oddílu (klubu) má právo získat informace o financích, které byly vynaloženy na jeho sportovní 

činnost během uplynulého ročního období. 
d) Člen oddílu (klubu) má právo získávat zkušenosti i v jiných oddílech (klubech), aniž by o tomto 

informoval vedení svého mateřského oddílu (klubu). 
e) Člen oddílu (klubu) má právo vznášet připomínky, které se týkají organizace a vedení jeho 

mateřského oddílu (klubu). 
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a) Člen oddílu (klubu) musí dodržovat etiku a zásady oddílu (klubu) i řády vydané ČSKe. 
b) Člen oddílu (klubu) musí respektovat ,,Soutěžní,přestupní a disciplinární řád, zkušební řád a stanovy 

ČSKe a ostatních bojových umění. 
c) Člen oddílu (klubu) musí dbát pokynů vedení a představenstva oddílu (klubu) 
d) Člen oddílu (klubu),nesmí bez souhlasu vedení jeho mateřského oddílu (klubu), se účastnit svévolně 

různých soutěží nebo zkoušek stupňů technické vyspělosti.(dále jen STV) 
e) Člen oddílu (klubu), musí včas uhradit veškeré poplatky smluvené a schválené radou oddílu (klubu), 

jako jsou známky ČSKe,oddílové (klubové) známky nebo registrační poplatky u organizace pod 
kterou oddíl (hlub) je veden v členství. 

f) Člen oddílu (klubu) musí chránit zájmy a majetek svého mateřského oddílu (klubu) a to jak fyzický 
útok na majetek či osoby tak i před pomluvami a hanou. 

g) Člen oddílu (klubu) musí dbát na dodržování bezpečnosti svého zdraví i zdraví ostatních sportovců. 
h) Člen oddílu (klubu) musí při soutěžní činnosti reprezentovat zásadně jen svůj mateřský oddíl (hlub) a 

je povinen chovat se tak, aby dělal čest svému oddílu (klubu). 
i) Člen oddílu (klubu) je povinen zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech oddílu (klubu) jako 

např. způsob vedení tréninků,finanční záležitosti,technicky-taktické vědomosti před soutěžemi apod. 

 
3.1.Práva oddílu (klubu) 

a) Oddíl (hlub) má právo určit, kterých zkoušek STV a soutěží se jeho člen bude účastnit. 
b) Oddíl (hlub) má právo nedovolit hostování nebo přestup člena oddílu (klubu) viz.Přestupní řád ČSKe 

– závěrečná ustanovení. 
c) Oddíl (hlub) má právo při opakovaném porušování kázně pozastavit sportovní činnost člena jeho 

oddílu (klubu), až na dobu 12 měsíců.V takovém případě není hostování ani přestup povolen. 
d) Oddíl (hlub) má právo při soutěžní činnosti svého člena koučovat. 
e) Oddíl (hlub) má právo na finanční odškodnění, v případě úmyslného poškození jména oddílu(klubu), 

nebo bezdůvodného přestupu do jiného oddílu (klubu).Finanční odškodnění činí až100,- Kč za každý 
započatý měsíc od počátku členství v mateřském oddílu (klubu), minimální odškodné činí 30,-Kč. O 
výši odškodného rozhoduje představenstvo oddílu (klubu) společně ve spolupráci s nezávislou komisí 
bojových umění. 

f) Oddíl (hlub) má právo na písemné vyjádření odstupujícího nebo přestupujícího člena vždy minimálně 
3. měsíce předem. 

g) Oddíl (hlub) má právo nařídit v případě potřeby nebo podezření lékařskou prohlídku s potvrzením 
lékaře o jeho zdravotním stavu. 

h) Oddíl (hlub) má právo požadovat od budoucího oddílu (klubu) výchovné odstupné za přestupujícího 
člena ve výši 1000,-Kč za každý započatý kalendářní rok, který byl sportovec v mateřském oddílu 
(klubu) členem.Zaplacení výchovného odstupného leží na bedrech přestupujícího sportovce. 

i) Oddíl (hlub) má právo jmenovat svého mluvčího, který může poskytovat informace o oddílu (klubu). 
 

 
3.2.Povinnosti oddílu (klubu) 

a) Oddíl (hlub) je povinen zabezpečit dostatek tréninkových hodin pro své členy. 
b) Oddíl (hlub) je povinen zabezpečit zdravotně i jinak bezpečný průběh tréninku. 
c) Oddíl (hlub) je povinen hájit a zabezpečit veškerá práva a výhody svých členů. 
d) Oddíl (hlub) musí dbát na včasné zajištění známek ČSKe a ostatních náležitostí potřebné pro činnost 

oddílu (klubu). 
e) Oddíl (hlub) nesmí úmyslně bránit ve vývoji svého člena, ani jinak poškozovat nebo omezovat jeho 

kariéru či technickou výkonnost a odbornost. 
f) Oddíl (hlub) musí brát v ohled fyzickou zdatnost a možnosti svých členů, aby nedocházelo k jejich 

přetrénovanosti nebo jiného poškození na zdraví.(deprese,narušená psychika,vyčerpanost,apod.) 
g) Oddíl (hlub) zajišťuje účast svých členů na soutěžích,seminářích,zkouškách STV a jiných výukových 

akcích. 
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Závěrečná ustanovení. 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.Smluvní strany mohou smlouvu kdykoliv 

vypovědět v celém rozsahu je-li k tomu vážný důvod,(porušení smlouvy jedné ze 
smluvních stran,z důvodů nemoci nebo ukončení činnosti v oddílu (klubu),dle 
přestupního řádu ČSKe.)Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet dnem 
následujícím po doručení výpovědi druhé straně. 

2. Každou změnu této smlouvy lze sjednat pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě. 

3. Po dovršení plnoletosti nezletilého sportovce, se doplní smlouva jeho vlastním 
podpisem. 

4. Při odmítnutí doplňovacího podpisu již zletilého sportovce, se postupuje dle článku 
II.základního ustanovení odstavec 3.1.Práva oddílu (klubu) písm.e). 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícího dne po jejím podpisu oběma 
smluvními stranami. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvo výtiscích, z nichž každý má platnost originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s touto 
smlouvou připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ……………………..…….dne …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………….                      ………….………………………………. 
 Podpis sportovce,člen oddílu(klubu)                               Podpis jednatele oddílu (klubu) 
(právně odpovědná osoba za nezletilého)                         oddílové (klubové) razítko 


