
 
Smlouva o výkonu kolektivního členství 

Svaz plážových sportů z.s. 
Se sídlem: Gabinova 864/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
IČ: 227 14 448 
Zastoupený: Jan Dámec, předseda 
L 24709 vedená u Městského soudu v Praze  
( dále jen „SPS“) na straně jedné 
 

a 
 
Název: 
 
Zastoupený: 
 
(dále jen „Kolektivní člen“) na straně druhé 
 
(SPS a Kolektivní člen společně také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění, 
a dle Stanov SPS tuto 

 
smlouvu o výkonu kolektivního členství 

 
Preambule 

 
Smluvní strany činí nesporným, že Kolektivní člen je coby právnická osoba řádným členem a že Kolektivní člen má coby Kolektivní člen 
veškerá práva a povinnosti ze Stanov SPS. 
 

Článek I. 
 

Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran spojených 
s výkonem kolektivního členství Kolektivního člena v SPS. 

 
Článek II. 

 
1. S přihlédnutím k textaci Stanov SPS je Kolektivní člen řádným kolektivním členem SPS se všemi jeho právy a povinnostmi dle Stanov 

SPS a dalších předpisů upravujících členství v SPS. Člen Kolektivního člena má v souladu s pravidly Kolektivního člena organizované 
členství v SPS. 

2. Pro odstranění všech pochybností se stanoví, že kolektivní člen SPS nemá hlasovací právo na Valné hromadě SPS, které náleží toliko 
řádným členům SPS. 

 
Článek III. 

 
Smluvní strany se dohodly, že roční členské příspěvky Kolektivního člena činí                Kč a jsou splatné jednorázově vždy nejpozději do 
každého 15 dne kalendářního roku na bankovní účet SPS. 

 
 

Článek IV. 
 

Kolektivní člen resp. jeho příslušníci (členové či zaměstnanci) mají právo užívat sportovní zařízení SPS v rozsahu a v termínech stanovených 
po vzájemné dohodě Výkonným výborem SPS. Termín takového užívání se stanoví zpravidla na každý půlrok dopředu. V případě důležitých 
provozních potřeb může dojít ke změnám, obě dvě smluvní strany jsou povinny jednat v dobré víře.  
 

Článek V. 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu členství Kolektivního člena v SPS. 
2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu ve znění shora uvedeném přečetly, seznámily se s jejím obsahem, že smlouva je uzavírána 

určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2ú stejnopisech, z každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
Za SPS:        Za Kolektivního člena: 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). 
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve Svazu plážových sportů z.s. (dále jen „Správce“), je tento povinen na 
základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje: 
1. jméno a příjmení • 2. datum narození • 3. adresu místa pobytu • 4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní 
občanství. 
 
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti 
o dotace, vyřizování pojištění apod.). Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány 
Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 
 
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s 
tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem 
Správcem evidován/a. 
 
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 
• příslušnému sportovnímu Svazu, FAČR, Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS 
• Výkonnému výboru České unie sportu, z.s. 
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 
 
a to za účelem 
•  vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,  
•  identifikace na soutěžích, 
•  žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. 
 
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného 
oddílu/klubu. 
 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje 
 
1. fotografie • 2. videa • 3. zvukové záznamy • 4. sportovní výsledky 
 
za účelem 
• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), 
• prezentace na webu, 
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 
 
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé: 
1. telefonní číslo • 2. e-mail • 3. rodné číslo 
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 
 
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu 
vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 
 
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 
• příslušnému sportovnímu Svazu, FAČR, Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, 
• výkonnému výboru ČUS. 
 
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), 
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 
 
Nařízení, 
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 
 
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým 
vlastnoručním podpisem. 
 
 
V …………… dne …………….                    Podpis: …….………………………..………………….…………………. 

            (u nezletilých podpis zákonného zástupce 




