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Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

pořadatelství Mistrovství České republiky 
dospělých v roce 2017 

Český badmintonový svaz, z.s. (dále jen „ČBaS“) vypisuje na základě § 1772 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb. veřejnou soutěž o pořadatelství Mistrovství České republiky 
dospělých v roce 2017 (dále jen „MČR“) v termínu 3. - 5. února 2017. (Přesný termín 
může být upraven na základě vydání kalendáře BWF pro rok 2017).  

I. Identifikační údaje zadavatele: 
a. Název: Český badmintonový svaz, z.s.,
b. Sídlo: Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha,
c. IČO: 00540099,
d. Předseda: Mgr. Hana Procházková

II. Požadavky na pořadatele:  
a. zajistit halu s minimálně 5 kurty a zázemím pro diváky,
b. zajistit míče splňující certifikaci pro danou soutěž a pravidla ČBaS,
c. řídit se platným rozpisem soutěží ČBaS,
d. zajistit možnost oficiálního ubytování pro účastníky s případnou dopravou 

do haly.
e. zajistí dostatečný počet čárových rozhodčí, 
f. zajistit veškeré pořadatelské služby (lékařská služba, zázemí pro hráče a 

diváky, internetové připojení apod.),
g. zajistit odpovídající prezentaci ČBaS během MČR,
h. uspořádat slavnostní večer s vyhlášením ankety „Badmintonista roku“.

III. Povinný obsah nabídky: 
a. Přesná identifikace navrhovatele (jméno, příjmení/firma, bydliště/sídlo, IČO, 

DIČ, kontaktní osobu, kontaktní údaje – telefon, email).
b. Rozsah nabídky: 

i. uvedení místa konání, haly dle čl. II a.,
ii. uvedení případného finančního plnění ze strany navrhovatele za 

přenechání marketingových práv na MČR,
iii. uvedení případného finančního plnění ze strany ČBaS za uspořádání 

MČR, 
iv. uvedení navrhovaných platebních podmínek.

c. Technické kvalifikační předpoklady – navrhovatel doloží čestným prohlášením 
nejvýznamnější akce obdobného charakteru za poslední tři roky.

d. Prohlášení navrhovatele, že je svou nabídkou vázán ode dne jejího podání 
do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatelem.

e. Případné doplňující informace k předmětu nabídky.

IV. Náležitosti nabídky: 
a. Nabídka bude předložena v písemné formě a v českém jazyce,
b. nabídka musí být podána jako celek, jednotlivé listy musí být spolu pevně 

spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci, a dále očíslovány 
nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou, 
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c. nabídka bude podepsána oprávněnou osobou navrhovatele, případně opatřena 
razítkem, je-li zapotřebí.

V. Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.

VI. Nabídka bude doručena nejpozději dne 30. 9. 2015 do 12:00 hodin na sekretariát 
ČBaS (Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha), a to v zalepené obálce, opatřené 
nápisem „NEOTEVÍRAT – SOUTĚŽ NA USPOŘÁDÁNÍ MČR 2017“. Otevírání 
obálek se uskuteční dne 30. 9. 2015 od 13:00 na sekretariátu ČBaS, přičemž k tomu 
oprávnění zástupci uchazeče mají možnost se otevírání účastnit. 

VII. Nabídku lze zařadit do soutěže pouze tehdy, splňuje-li tato nabídka podmínky soutěže. 

VIII. Zadavatel je oprávněn vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Zadavatel je 
oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, pokud mu žádná z podaných 
nabídek nebude plně vyhovovat.

IX. Výsledky soutěže budou oznámeny všem navrhovatelům, kteří se soutěže zúčastnili. 
Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži, ani 
na vrácení nabídky a podkladů s ní předaných.

X. Navrhovatel, kterého vybere výkonný výbor ČBaS, je povinen uzavřít s ČBaS 
písemnou smlouva, přičemž účastníkem smlouvy může být i Česká badmintonová 
obchodní společnost, s.r.o. Smlouva bude podepsána v českém jazyce, s případným 
anglickým překladem.

XI. Zadavatel má právo provést zrušení veřejné soutěže nebo změnu uveřejněných 
podmínek, změnu nebo zrušení pak uveřejní stejným způsobem, jako vyhlásil tuto 
soutěž. Zadavatel není odpovědný za škody jakékoliv povahy včetně ztráty zisku 
ve vztahu ke zrušení zadávacího řízení veřejně soutěže.

XII. Jestliže některé ustanovení upravující podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější 
nabídku bude nebo se stane k jakémukoliv okamžiku neplatným nebo neúčinným, 
zůstává platnost nebo účinnost ostatních ustanovení nedotčena.

XIII. Tato veřejná soutěž je veřejnou soutěží dle platných právních předpisů. Podáním 
nabídky vyjadřuje navrhovatel svou plnou akceptaci těchto podmínek a další jednání 
ČBaS je v dobré víře s touto skutečností.

V Praze dne 20. 7. 2015

Mgr. Hana Procházková, Ing. Miloslav Kašpárek,
předsedkyně ČBaS předseda MK ČBaS        




