
 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

Česká asociace ultimate, z.s. 

IČ: 08057508 

se sídlem Jugoslávských partyzánů 952/30, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

č.ú. 2301396415/2010 

zastoupena Michaelou Čakrtovou – předsedkyní výkonné rady  

 a Pavlem Urbanem – členem výkonné rady 

(dále jen „ČAU“) 

 

a 

 

XXX 
se sídlem XXX 

zastoupeno XXX 

 (dále jen „Organizátor“) 

 

na základě vzájemné dohody tuto smlouvu o spolupráci. 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1) Předmětem smlouvy je spolupráce při organizování XXX, v termínu od XXX.   

 

 

Článek II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1) ČAU zajistí: 

− komunikaci s týmy před registrací a v průběhu registrace týmů,  

− tvorbu rozpisu turnaje, který předá organizátorovi alespoň 3 dny před začátkem 

turnaje, 

− medaile a trofeje pro finálové turnaje, 

− nominaci jednoho zástupce (člena VR ČAU, nebo člena ČAU pověřeného VR 

ČAU) do Turnajové komise. 

 



2) Organizátor zajistí: 

− pronájem hracích hřišť (počet hřišť odpovídá zadání ČAU),  
− komunikaci s přihlášenými týmy alespoň 7 dní před turnajem s přesnou 

specifikací místa konání, výší startovného a možností ubytování,  

− odpovídající prostory pro nocleh účastníků turnaje (plocha pro stany, spací 

tělocvična, apod.) v návaznosti na předpokládaný počet účastníků turnaje, 

tento bod se vztahuje pouze k turnajům trvajícím déle než 1 den, 

− počítání skóre zápasů, 

− včasné vyplnění SOTG od jednotlivých týmů, zveřejnění výsledků 

prostřednictvím předem definovaného systému do týdne od ukončení turnaje,   

− výběr záloh na startovné a doplatku startovného, včetně členského poplatku 

30,- Kč za každého účastníka turnaje, 

− kontrolu soupisek hráčů zástupci týmů a následné doručení VR ČAU, 

− minimální vybavení pro poskytnutí první pomoci, 

− nominaci dvou zástupců Organizátora do Turnajové komise, 

− zveřejnění ztrát a nálezů po turnaji a možnost jejich odběru na následujících 

turnajích. 

 

3) ČAU je oprávněn: 

− vyžádat si od Organizátora předběžnou kalkulaci nebo podrobné vyúčtování 

turnaje,  

− upravit výši startovného na základě předložené kalkulace, a to nejpozději 1 den 

před začátkem turnaje.  

 

4) Organizátor je oprávněn: 

− zdarma si vypůjčit potřebné vybavení pro turnaj, kterým disponuje pro tyto 

účely ČAU, 

− domluvit se s VR ČAU na případných úpravách průběhu turnaje, 

− požádat VR ČAU o materiální i nemateriální podporu při organizaci.  

 

 

Článek III. 

Cena a platební podmínky 

 

1) Organizátor je povinen nastavit startovné pro účastníky turnaje v rozumné výši, tj. 

startovné stanovit adekvátně nákladům. Pokud by mělo být významně vyšší, než je 

obvyklé, musí organizátor informovat VR ČAU nebo osobu pověřenou koordinací 

turnajů. 

2) ČAU informuje Organizátora do 14 dnů od skončení turnaje o počtu hráčů, kteří se 

zúčastnili turnaje dle odevzdaných týmových soupisek. Za každého hráče Organizátor 

odvede do 60 dnů na bankovní účet ČAU č. 2201624636/2010 turnajový poplatek 30,- 

Kč. 

 

 



Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Za vzniklé škody vůči třetím osobám během turnaje zodpovídá organizátor. ČAU se 

na úhradě případně vzniklých škod nepodílí a nenese za ně zodpovědnost.  

2) Platnost a účinnost této smlouvy je dána dnem podpisu smluvních stran. 

3) Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením 

od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou, 

nebo z důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem 

doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

4) Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemného 

dodatku k této smlouvě. 

5) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou. 

6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom 

výtisku. 

7) Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně 

souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

 

 

V                              dne                        

   

 

 

……………………………….                      

Michaela Čakrtová      

   

 

 

……………………………….                      

Pavel Urban                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V                              dne      

 

 

 

……………………………….                      

Zástupce organizátora 


