
 

D O H O D A o zabezpečení M ČR v nohejbalu 

 

 

Český nohejbalový svaz, o.s. 
Zátopkova 100/2,  
Pošt.schránka 40 
IČ 45701989, DIČ CZ  45701989 
160 17 Praha 6  

za kterého jedná pan Kamil Kleník, prezident Českého nohejbalového svazu 

dále jen organizátor   

 

a 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

za kterého jedná: ………………………. 

dále jen pořadatel 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto dohodu: 

 

      I.  

Prohlášení: 

Organizátor a pořadatel, který byl vybrán na základě rozhodnutí VV se dohodli, že ke zdárnému 

průběhu Mistrovství ČR v nohejbalu ……….., které se uskuteční dne xx.xx.2016, splní 

jednotlivé smluvní strany níže uvedené úkoly. 

 

      II. 

Výklad pojmů: 

a) Soutěž: 

Mistrovství ČR v nohejbalu je jednorázová soutěž, do které jsou kvalifikovány nebo přihlášeny 

oddíly nohejbalu, které splnily podmínky pro účast. 

b) Trvání soutěže:  

Soutěž M ČR začíná dnem jejího oficiálního zahájení a končí dnem jejího oficiálního skončení. 

c) Propagace. 

Propagací jsou myšleny propagační tiskoviny, předměty, případně upoutávky v místních 

sdělovacích prostředcích, eventuálně v místní internetové síti (alespoň na úrovni kraje). 

Propagaci lze instalovat, případně jinak prezentovat po předchozím projednání její formy a 

obsahu s organizátorem. Po projednání s organizátorem lze umožnit instalaci případných 

reklamních zařízení partnerů ČNS (pokud instalace reklamních zařízení a propagace partnerů 

ČNS není součástí podmínek pro pořadatelství Soutěže). 

d) Mimořádná událost: 

Mimořádnou událostí se rozumí taková situace, kdy objektivním zaviněním na straně pořadatele 

nebo subjektivním zaviněním přítomné osoby dojde k ohrožení nebo škodě na zdraví nebo 

majetku. 



e) Propozice 

Informativní leták pro účastníky soutěže upřesňující podmínky soutěže zadané Rozpise soutěže, 

místo konání soutěže, kontakty pro ubytování, stravování, časový harmonogram soutěže atp. 

f) Stupně hodnocení úrovně soutěže: 

Vynikající – v průběhu soutěže nedojde k žádné reklamaci ze strany účastníků na úkoly 

pořadatele. Nedojde k žádným mimořádným událostem a namátkově vybraní účastníci, ve vztahu 

k úkolům pořadatele, vyjadřují jednoznačně svojí subjektivní spokojenost s průběhem. 

Dobrý – nedojde k žádné reklamaci za strany účastníků na úkoly pořadatele. Pokud dojde 

k mimořádné události, pak tato objektivně nespočívá v zavinění pořadatele a namátkově vybraní 

účastníci, ve vztahu k úkolům pořadatele, vyjadřují převážně svojí subjektivní spokojenost. 

Nedostačující – plnění úkolů pořadatelem je oprávněně reklamováno ze strany účastníků 

soutěže, nebo organizační zajištění má systémové chyby, případně dojde mimořádné události, 

kdy nelze vyloučit objektivní odpovědnost pořadatele. Namátkově vybraní účastníci ve vztahu 

k plnění úkolů pořadatele jednoznačně vyjadřují svojí nespokojenost. 

f) Nezbytně nutné náklady – jsou takovými náklady pořadatele, které bezprostředně souvisí se 

zajištěním soutěže, jinak by pořadateli nevznikly, pořadatel se jim nedokáže s péčí řádného 

hospodáře vyhnout a existenci těchto nákladů co do výše a důvodu prokáže. Všechny tyto 

podmínky musí být pro posouzení nutnosti a nezbytnosti splněny kumulativně 

 

      III. 

Povinnosti pořadatele: 

- Uhradit náklady související s pořadatelstvím soutěže (s výjimkou nákladů dle článku IV. 

této dohody, které hradí organizátor) 

- Zajistit online vysílání prostřednictvím TVcom (platí pouze pro kategorii mužů) 

- Předat organizátorovi společně se zprávou CD / DVD s min 30 fotografiemi 

dokumentující průběh MČR 

- Zajistit sektor pro pořadatele a řídící orgán. 

- Zajistit sektor pro rozcvičení hráčů 

- Zajistit šatny a sprchy s teplou vodou pro hráče a rozhodčí (odděleně). 

- Zajistit WC pro všechny účastníky a diváky. 

- Zajistit ostatní vybavení – ukazatele stavu, sítě, podpěrné tyče sítě, míče, hustilky, 

vyznačovače čar, lékárnička s vybavením pro ošetření drobných poranění. Vše 

v přiměřeném počtu (i náhradní). 

- Zajistit hřiště/haly/tělocvičny v souladu s rozpisem MČR 

- V místě pořádání akce mít k dispozici divácký sektor  

o Pro nejméně … diváků (bez hráčů)  

o Diváckým sektorem jsou myšleny pevné nebo mobilní tribuny, soustava řad 

laviček apod. Hráči mají svůj vymezený sektor. 

- Zajistit pořadatelskou a zdravotní službu 

- Umožnit bezplatné umístění případných reklamních zařízení partnerů ČNS dle manuálu, 

který je samostatnou přílohou této smlouvy. 



- Zajistit dostupné občerstvení (nápoje a studená kuchyně v hale, teplá kuchyně max. 500 m 

od haly) pro všechny účastníky a diváky po celou dobu konání akce. 

- Zajistit kvalitní propagaci turnaje alespoň na úrovni okresu (poutače v místě a okolí, 

pozvánky v médiích, zajištění přímé účasti médií aj.). Zároveň se pokusit zajistit účast 

nebo přímou patronaci místních (městských, okresních, krajských) orgánů a jejich 

představitelů. 

- Zajistit trvalé moderované ozvučení akce alespoň od čtvrtfinále výše. Před každým 

zápasem při nástupu družstev budou divákům oznámeny názvy obou družstev a jména 

osob uvedených v zápise (hráči, trenéři). 

- Zajistit ubytování pro účastníky dle požadavků v přihláškách, případně kontakty na 

ubytovací zařízení (na náklady účastníků), do cca 20 km od místa konání akce, v ceně 

max. 400 Kč za osobu na den. (platí pouze pro kategorie mládeže) 

- V případě stanoveného vstupného mají účastníci akce (hráči, trenéři, rozhodčí, řídící 

orgán), členové VV ČNS, zástupci médií a pořadatelem vybrané osoby mají vstup 

zdarma. 

- Zaslat propozice řídícímu orgánu soutěže ke schválení nejpozději 30 dnů před termínem 

konání turnaje.  

- Zaslat schválené propozice družstvům nejpozději 14 dnů před termínem konání turnaje 

- Zajistit finanční nebo věcné ceny pro účastníky na 1. - 3. místě v hodnotě  

Kategorie/disciplína Jednotlivci Dvojice Trojice 

Muži 6.000,- Kč 10.000,- Kč 15.000,- Kč 

Ženy, Dorost, Žáci 1.000,- Kč 2.000,- Kč 3.000,- Kč 

 

      IV. 

Povinnosti organizátora: 

 Zajistit medaile a diplomy 

 Delegovat rozhodčí 

 Předat pořadateli 2 míče GALA 

 Uhradit náklady na rozhodčí a pořadatele v souladu se Směrnicí hospodaření ČNS 2015 na 

základě vyúčtování předaného pořadatelem organizátorovi - kopie dokladů vyúčtování 

(rozhodčí a pořadatelé jsou vyplaceni v hotovosti pořadatelem v průběhu nebo okamžitě po 

skončení M-ČR) 

 Pokusit se zajistit propagaci v médiích celostátního významu 

 Projednat návrh změny systému a časového harmonogramu dle návrhu pořadatele 

 Do 10 pracovních dní vyhotovit hodnocení plnění povinností pořadatelem a toto odeslat 

pořadateli 

 Na základě hodnocení dle této Dohody uhradí částku za pořadatelství dle platné Směrnice 

hospodaření ČNS a její přílohy. 



 Do 5 pracovních dní ode dne doručení návrhu Propozic zaslat organizátorovi vyjádření a 

úpravy k Propozicím 

 

      V. 

Smluvní pokuta: 

V případě, že pořadatel poruší povinnosti dle článku III. Této dohody, uhradí organizátorovi 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvních povinností (s výjimkou 

povinností týkajících se Propozic). 

V případě, že pořadatel poruší povinnost zaslání 

- Propozic k vyjádření 

Uhradí organizátorovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

V případě, že se vinou pořadatele neuskuteční soutěž, uhradí pořadatel škody vzniklé 

účastníkům do výše cestovného a nákladů na ubytování a organizátorovi smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč. Toto ustanovení není platné pro případ živelných pohrom a jiných podobných 

případů. 

V případě, že organizátor poruší povinnosti dle článku IV. této dohody, uhradí pořadateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

Škody: 

Při náhradě škody se postupuje dle příslušných ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. v plat. znění, 

občanský zákoník. 

 

      VI. 

Závěrečná ustanovení: 

a) Sportovně-technická komise ČNS vydává PROPOZICE, pořadatel předává do xx.xx.2016 

podklady pro vydání propozic STK-ČNS. 

b) Pro postup v případě touto dohodou neupraveného se použije příslušné ustanovení zák.č. 

40/1964 Sb. v plat.znění, občanský zákoník, stanov ČNS, platného soutěžního řádu a 

rozpisu jednorázových soutěží. 

c) Účastníci tuto dohodu uzavírají za oboustranného souhlasu, pokládají ji za srozumitelnou 

a vážnou, uzavřenou nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

____________________________   __________________________ 

 

za pořadatele      za organizátora 


