SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Česká asociace Sport pro všechny, o. s. (dále jen ČASPV),
Občanské sdružení je zapsáno v registru MV ČR, č.j. VSP/1-90/90-R
se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 – Stodůlky, 155 00
IČO: 00551368, DIČ: CZ00551368
bankovní spojení: KB Praha 5, č. ú.: 53437-011/0100,
zastoupená: Mgr. Miroslavem Zítkem, předsedou ČASPV
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Český svaz rekreačního sportu (dále jen ČSRS)
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zastoupená: Mgr. Marcelem Goetzem, předsedou ČSRS
a Pavlem Holoubkem, místopředsedou ČSRS
uzavřely dnešního dne tuto
SMLOUVU O SPOLUPRÁCI
Smluvní strany se dohodly na následující spolupráci
I.
Úvodní ustanovení
1. Uzavřením smlouvy a schválením valnou hromadou ČASPV se ČSRS stává kolektivním členem ČASPV dle
čl. IX . Stanov ČASPV.
2. Uzavřením smlouvy zůstává ČSRS členem České unie sportu (dále jen ČUS), a to prostřednictvím ČASPV,
jejíž je kolektivním členem.
3. Tato smlouva se uzavírá vzhledem k tomu, že ČASPV a ČSRS mají shodné poslání, pokud jde o vhodné
využívání volného času a začlenění pravidelné pohybové aktivity do denního režimu členů obou organizací.
V této souvislosti budou obě smluvní strany své programy činnosti vzájemně koordinovat a jednat ve shodě ve
vztahu k ČUS, Českému olympijskému výboru (dále jen ČOV) a orgánům státní správy.
II.
Práva a povinnosti ČSRS
1. ČSRS se zavazuje předložit ČASPV písemný přehled o stavu své členské základny k 31. 12. 2013.
2. ČSRS je oprávněn žádat o prostředky z programů státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace
z vyhlášených programů prostřednictvím ČASPV.
3. ČSRS je oprávněn stanovovat výši členského příspěvku za každého svého registrovaného člena s tím, že dle
dohody s ČASPV bude část příspěvků poskytnuta ve prospěch ČASPV.
4. Na vybraných akcích ČSRS bude logo ČASPV umístěno mezi partnery.
5. ČSRS zajistí na vybraných a vzájemně odsouhlasených akcích na území České republiky V.I.P. místa pro
delegované zástupce ČASPV na náklady pořadatele akce. Cestovné, stravné a případné další náklady hradí
ČASPV.
6. Členové ČSRS jsou při své organizované činnosti pojištěni ve smyslu skupinového úrazového pojištění,
uzavřeného mezi ČOV a Pojišťovnou VZP.
7. ČSRS bude kryt smlouvou, kterou uzavřel ČOV se společností INTERGRAM (Nezávislá společnost
výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů).
8. ČSRS bude kryt smlouvou, kterou uzavřel ČOV s OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním).
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III.
Práva a povinnosti ČASPV
ČASPV se zavazuje:
1. Předložit ČSRS písemný přehled o stavu své členské základny k 31. 12. 2013.
2. Hájit zájmy ČSRS v ČUS a ČOV, jakož i v orgánech státní správy.
3. Zvolit na valné hromadě ČASPV v r. 2015 jednoho zástupce ČSRS do výkonného výboru ČASPV. V tomto
smyslu upravit Organizační řád ČASPV. Do té doby přizvávat zástupce ČSRS na všechna jednání výkonného
výboru ČASPV s hlasem poradním.
4. Předkládat příslušným orgánům státní správy případné žádosti ČSRS o příspěvek z programů státní podpory
sportu pro nestátní neziskové organizace.
5. K bezplatnému poskytování maximálně dvou celých stránek ročně v časopise „Pohyb je život“ pro propagaci
činnosti ČSRS.
6. K bezplatnému poskytování bannerového prostoru na internetové prezentaci ČASPV pro vybrané akce ČSRS.
7. Zajistit, aby ve smlouvě o úrazovém pojištění, které uzavřel ČOV pro členy sportovních organizací
s Pojišťovnou VZP, byl v příloze smlouvy uveden jako pojištěný svaz také ČSRS.
8. ČASPV (sekretariát) bude administrovat i úrazy členů ČSRS.
9. Jednat s ČOV s cílem zajistit smlouvu s OSA, kde v příloze smlouvy bude uveden ČSRS a po podepsání předat
kopii smlouvy s OSA na sekretariát ČSRS.
10. Jednat s ČOV s cílem zajistit smlouvu se společností INTERGRAM, kde v příloze smlouvy bude uveden
ČSRS a po podepsání předat kopii smlouvy na sekretariát ČSRS.
11. Aktivně podporovat a organizovat veřejně přístupné akce, zaměřené rovněž na turistiku a cestovní ruch.

IV.
Další ujednání
1. Zástupci obou stran společně projednají s MŠMT způsob předkládání požadavků na příspěvek z programů
státní podpory pro nestátní neziskové organizace.
2. Prostředky, které ČASPV získá z programů státní podpory pro nestátní neziskové organizace, budou zcela
k dispozici té straně, která o příspěvek na příslušný projekt požádala a to v rozsahu, který jí byl poskytnut.
Případné navýšení dotace hradí vždy její konečný příjemce.
3. Prostředky, které ČASPV získá z programů státní podpory pro nestátní neziskové organizace na podporu
organizace sportu, budou rozděleny oběma smluvním stranám na základě smlouvy o poskytování dotací.
4. Smluvní strany společně prohlašují, že si vzájemně neodpovídají za jiné závazky, než které z této smlouvy
vznikly, jakož neodpovídají i za závazky vůči třetím osobám, které některá ze stran této smlouvy svým
jménem uzavřela.
5. Smluvní strany upraví své dokumenty v návaznosti na legislativní změny ve spolkové činnosti, přičemž
ČASPV ve svých dokumentech zohlední postavení ČSRS jako kolektivního člena, včetně klíče zastupování na
valné hromadě ČASPV.
6. Stanovy ČSRS nesmí být v rozporu se stanovami ČASPV a ČUS.
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V.
Závěrečná ustanovení
1. Případné změny a doplňky této smlouvy o spolupráci vyžadují ke své platnosti písemný souhlas obou stran.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena jen při jejím závažném porušení nebo po
dohodě obou stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu. Smlouva nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne:

Za ČASPV:

Za ČSRS:

……………………..
předseda ČASPV

..............………………
předseda ČSRS

……………………..
místopředseda ČASPV

..............……………….
místopředseda ČSRS
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