
Nabídka spolupráce mezi Českým horolezeckým svazem a Českým sportovním lezením z.s. ve věci 

pořádání závodů v boulderingu ve zbytku sezóny 2018. 

Smluvní strany se zavazují ke korektní spolupráci, v rámci níž je kladen důraz zejména na níže 

uvedené body / principy, s cílem předejít problémům, které vedly k ukončení „Rámcové smlouvy pro 

pořádání seriálu závodů Českého poháru v boulderingu dospělých včetně mistrovství České republiky 

a pro pořádání seriálu závodů Českého poháru v boulderingu mládeže včetně mistrovství České 

republiky (kat. A, B, J)“ uzavřené v roce 2017.  

Základní body / principy spolupráce při pořádání závodů Českého poháru v boulderingu dospělých a 

závodů Českého poháru v boulderingu mládeže (dále jen Závod): 

1. Dohoda se uzavírá na sezónu 2018. Jednání o další dlouhodobé spolupráci bude možné až po 

skončení a vyhodnocení sezóny 2018, a to za předpokladu, že ve zbytku této sezóny nebude 

docházet k problémům, které vedly k ukončení smlouvy z roku 2017. 

2. V rámci zbytku sezóny 2018 bude uspořádán jeden závod MČR a MČRM ve Slaném v termínu 21.-

23. září. Eventuálně dále ještě jeden závod ČP v Teplicích nad Metují v termínu 25. srpna. 

3. Pořadatel respektuje ČHS jakožto nejvyšší autoritu soutěžního lezení v ČR a jediného řádného 

zástupce ČR v Mezinárodní federaci sportovního lezení – IFSC. Podmínkou spolupráce je 

vyloučení jakýchkoliv aktivit zasahujících do činností a fungování ČHS. 

4. Smluvní strany se zavazují striktně dodržovat platná Pravidla soutěžního lezení a Prováděcí 

předpisy pro závody dospělých a mládeže. V případě vzniku jakékoli pochybnosti nebo nejasnosti 

ohledně Pravidel soutěžního lezení nebo Prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže 

je Pořadatel povinen tuto záležitost okamžitě konzultovat s ČHS, jehož stanovisko je v těchto 

záležitostech rozhodující.  

5. Smluvní strana, která se dopustí nějakého pochybení, je povinna toto pochybení na vlastní 

náklady odstranit. Opakující se pochybení je důvodem k výpovědi smlouvy.  

6. Pokud některá ze smluvních stran nebude schopna zajistit své závazky vyplývající ze smlouvy a 

druhé smluvní straně tím vzniknou vícepráce a dodatečné náklady, je smluvní strana, která je 

původcem situace, povinna vícepráce a dodatečné náklady druhé smluvní straně uhradit v plném 

rozsahu. 

7. Smluvní strany se zavazují vystupovat v médiích směrem k veřejnosti zcela korektně, tak, aby 

nedocházelo k poškozování druhé smluvní strany.  

8. Ve vztahu k partnerům jsou možné následující varianty: 

a. Varianta A 

i. ČHS má smlouvu s generálním partnerem, případně dalšími partnery (dále 

Partneři ČHS) a ručí za její plnění.  

ii. ČHS poskytne Pořadateli finanční prostředky od Partnerů ČHS určené na Závod.  

iii. Pokud nebude Pořadatel schopen naplnit požadavky Partnerů ČHS na kvalitu 

mediálního pokrytí, zajistí toto pokrytí ČHS a sníží poskytnuté finanční prostředky 

od Partnerů ČHS určené na Závod o náklady na toto dodatečné pokrytí.  

iv. Za tímto účelem poskytne Pořadatel ČHS informace o mediálním pokrytí 

v mainstreamových médiích a o případné exkluzivitě nebo jiném omezení, které 

by způsobilo narušení závazků Pořadatele.  

v. Veškeré plnění i závazky Partnerů Pořadatele zůstávají na straně Pořadatele. Za 

tímto účelem poskytne Pořadatel ČHS informaci o případném omezení 

přípustných Partnerů ČHS tak, aby nedošlo k souběhu konkurenčních partnerů na 

Závodě. 



b. Varianta B 

i. Pořadatel má smlouvu s generálním partnerem, případně dalšími partnery (dále 

Partneři Pořadatele) a ručí za její plnění (obdobně, jako u vypovězené smlouvy 

z roku 2017). 

ii. Pořadatel taktéž ručí ČHS za mediální pokrytí v dohodnutém rozsahu. 

9. Případné poskytnutí dotace na Závod se řídí podmínkami platnými pro pořadatele ostatních 

závodů ČHS. Rozhodnutí o poskytnutí a výši dotace se řídí rozsahem marketingových práv, 

požadovaných Pořadatelem, stejně jako u ostatních pořadatelů ostatních závodů ČHS příslušné 

kategorie. 


