DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ USPOŘÁDÁNÍ TURNAJE
JUNIORSKÉ LAKROSOVÉ LIGY
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dohoda“)
Český svaz mužského lakrosu, z.s.
se sídlem Vykoukových 622/2, Radotín, 153 00 Praha 5
IČ: 004 06 732
DIČ: 00406732
zastoupený Petrem Chmelařem a Jiřím Tilšerem
(dále jen „objednatel“)
a
…………………………………………………………….. (klub)
se sídlem
identifikační číslo:
zastoupený
(dále jen „pořadatel“)
(Objednatel a pořadatel dále společně též jen jako „smluvní strany“)
dle vlastního prohlášení plně svéprávní, níže uvedeným způsobem:
Preambule
Objednatel je organizátorem Juniorské lakrosové ligy (dále jen „JLL“), tj. soutěže pro mládežnické
lakrosové výběry ve věkových kategoriích do 10, 12 a 14 let věku, případně i v dalších kategoriích.
Pořadatel je lakrosový klub sdružený v ČSML, pověřený objednatelem uspořádáním turnaje JLL,
v rámci něhož se konají jednotlivé zápasy mládežnických výběrů ve vybraných věkových kategoriích.
I.
Předmět dohody
Předmětem této dohody je závazek pořadatele zajistit uspořádání turnaje JLL ve smluveném rozsahu
a termínu, jakož i závazek objednatele poskytnout pořadateli za uspořádaný turnaj sjednanou úplatu
při splnění všech povinností pořadatele.
II.
Závazek pořadatele

1.

Pořadatel se tímto zavazuje, že zajistí uspořádání turnaje JLL v následujím termínu:
……………………………………...

2.

Uspořádáním turnaje JLL dle odstavce 1 tohoto článku se rozumí:
a) zajištění hrací plochy a zázemí pro odehrání soutěžních utkání dle rozpisu JLL, pravidel
lakrosu a propozic soutěže na vlastní náklady pořadatele;
b) zajištění rozhodčích, zapisovatelů a případně dalšího personálu (pořadatele a zdravotnické
asistence, požadují-li to propozice soutěže), v počtu a podle specifikací dle soutěžního řádu
objednatele a propozic soutěže, to vše na vlastní náklady pořadatele;

c) pořízení elektronického zápisu z jednotlivých soutěžních utkání a jeho odeslání do systému
PointBench nejpozději do 24 hodin po utkání v soualdu s propozicemi soutěže na vlastní
náklady pořadatele;
d) vyhotovení článku (příspěvku) o průběhu a výsledcích turnaje JLL včetně nejméně jedné
fotografie tak, aby předmětný článek (příspěvek) mohl být publikován na internetových
stránkách objednatele, a to na vlastní náklady pořadatele. Objednatel se zavazuje, že zajistí
případný vyžadovaný souhlas vlastníka autorských práv k fotografii a článku (příspěvku)
s umístěním na internetových stránkách objednatele;
e) umístění banneru lacrosse.cz na viditelné místo v okolí hrací plochy po celou dobu konání
turnaje JLL.
Pořadatel se zavazuje, že svojí povinnost dle odst. 2 písm. d) tohoto článku splní vždy
nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne posledního zápasu v rámci jím pořádaného
jednotlivého turnaje JLL.
III.
Závazek objednatele
1.

Objednatel se zavazuje, že za pořadatelem uspořádaný turnaj JLL dle čl. II odst. 1 této dohody
zaplatí pořadateli úplatu ve výši dle předloženého vyúčtování pořadatele zvýšenou o částku
2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) jako odměnu za pořádání.

2.

Úplata za turnaj JLL dle předchozího odstavce je splatná vždy do 10 dnů po dni předložení
vyúčtování na bankovní účet pořadatele, č. ú. ……………………………...., vedený
u ………………………………….

3.

Vyúčtování musí obsahovat:
a) kopii příslušné faktury pronajímatele hřiště,
b) přehled odměn vyplacených rozhodčím v souladu se směrnicí KR a propozicemi soutěže
včetně podpisu příslušných osob potvrzujícího převzetí odměny,
c) přehled odměn vyplacených zapisovatelům v souladu se směrnicí KR a propozicemi
soutěže včetně podpisu příslušných osob potvrzujícího převzetí odměny.
Vyúčtování může být předáno osobně objednateli nebo odsláno naskenované na e-mail určený
obejdnatelem.
IV.
Vedlejší ujednání

1.

Objednatel je oprávněn řádné a včasné splnění povinností pořadatele dle čl. II. odst. 2 této
dohody kontrolovat.

2.

Při nedodržení kterékoliv z povinností pořadatele dle čl. II. odst. 2 a) a b) je objednatel
oprávněn nevyplatit pořadateli celou nebo část částky úplaty.

3.

Při nedodržení povinností pořadatele dle čl. II. odst. 2 c), d) a e) a dalších povinností objednatel
pořadatele písemně upozorní a vyzve jej k odstranění nedostatků. V případě dalšího zjištění
porušení těchto povinností pořadatele a za podmínky, že nedostatky nebudou pořadatelem ve
stanovené přiměřené lhůtě odstraněny, zavazuje se pořadatel zaplatit objednateli na výzvu
objednatele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4.

Pořadatel se zavazuje předložit objednateli na jeho výzvu vyúčtování nákladů na zajištění
povinností dle čl. II. odst. 2 této Dohody.

V.
Zápočet pohledávek
Objednatel může vůči úplatě podle čl. III odst. 1 této dohody započítat své případné pohledávky za
pořadatelem až do plné výše této úplaty.
VI.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato dohoda nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,
přičemž ji lze měnit pouze formou písemných dodatků.

2.

Tato dohoda je vypracována ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom z nich.

3.

Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, na důkaz čehož níže
připojují své podpisy.

V Praze dne …………………..
Za objednatele:

………………………………..
Jiří Tilšer

Za pořadatele:

………………………………..

………………………………..
Petr Chmelař

