
ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ

(dále jen „ČTS“)

se sídlem Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7

IČ: 00538388 

zastoupený Ing. Ivo Kaderkou, CSc., prezidentem ČTS

jako „zadavatel“ 

vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku: 

„Zajištění utkání Davis Cupu a Fed Cupu v roce 2015 a 2016“

1. Popis předmětu veřejné zakázky

Zajištění utkání Davis Cupu a Fed Cupu v roce 2015 a 2016 v 
sobě povinně zahrnuje tyto činnosti: 

- V časové relaci s harmonogramem utkání připravit a 
realizovat projekt přípravy a uspořádání daného utkání při co 
nejefektivnější realizaci reklamních práv, práva na inzerci 
s tím, že reklamní práva a práva na inzerci budou 
realizována též za účelem průběžné propagace a 
popularizace Davis Cupu a Fed Cupu, 

- Ve vztahu k tomu, kterému utkání, dále též k související 
činnosti družstva, zajišťovat dle vlastního rozhodnutí a dle 
možností výkon televizních práv, práva záznamu a práva 
obdobného při respektování příslušných ustanovení 
autorského zákona,

- Zajišťovat včasné a úplné smluvní ošetření autorských práv 
podle ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, uzavírat 
potřebné licenční smlouvy, dodržovat podmínky při případné 
tvorbě tzv. zaměstnaneckého díla, dbát na dodržování 
příslušných ustanovení autorského zákona při tvorbě 
audiovizuálních děl, při ošetření všech majetkových práv 
založených ve smyslu autorského zákona,
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- Podle momentálních možností a podmínek dané utkání 
využívat práva soutěže, práva areálu, práva distribuce, 
včetně zajištění a distribuce produktů,   

- V návaznosti na reklamní práva a právo na inzerci efektivně 
a vhodně užívat právo na družstva, internetová práva a právo 
na emblém, 

- Naplňovat oprávnění z práva na zajištění reklamních 
partnerů, s nimiž byly uzavřeny smluvní závazky,

- Zajišťovat pro družstva, realizační týmy a zástupce ČTS pro 
to které utkání potřebné a odpovídající služby, 

- V intencích povinností založených budoucí smlouvou 
zajišťovat realizaci závazků z obchodních smluv,

- Zajistit pro maximálně tři osoby zadavatele a na své náklady 
cestovné a ubytování při každém utkání družstva jak na 
území České republiky, tak mimo toto území, 

- Zajistit na své náklady při utkáních na území ČR ve prospěch 
ČTS prezidentskou lóži a jednu lóži pro osm osob včetně 
oprávnění do vstupu pro VIP prostor, zajistit VIP vstupenky a 
zajistit dalších 100 ks běžných vstupenek na utkání pro 
každý hrací den a 20 ks VIP vstupenek pro každý hrací den, 

- Bezúplatně poskytnout pro zadavatele tři strany v oficiálním 
programu k utkání konaném v ČR za účelem inzerce,

- Předmět veřejné zakázky bude realizován při výkonu všech 
sjednaných práv a povinností na náklady vítězného 
soutěžitele,

- Vynaložené náklady musí zajistit takové zabezpečení, či 
organizaci utkání družstev realizačních týmů služeb atd., aby 
pořadatelství Davis Cupu a Fed Cupu či účast v Davis Cupu 
a Fed Cupu odpovídaly standardům požadovaným 
mezinárodní tenisovou federací – ITF,

- Vítězný soutěžitel zaplatí odměny hráčům dle uzavřených 
platných hráčských smluv, 
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- Veškeré příjmy získané na základě plnění smluv uzavřených 
mezi vítězným soutěžitelem a třetími osobami při realizaci 
marketingových práv náleží vítěznému soutěžiteli, 

- Zadavatel uzavře s vítězným soutěžitelem tzv. doložku 
exkluzivity, doložka exkluzivity je závazná pro území všech 
členských států ITF, 

- Případná dotace na utkání Davis Cupu a Fed Cupu ze 
státního rozpočtu pro zadavatele bude užita ve prospěch 
vítězného soutěžitele podle kritérií specifikovaných ve 
smlouvě mezi zadavatelem a vítězným soutěžitelem, 

- Zadavatel bude mít vůči vítěznému soutěžiteli právo kontroly 
správnosti použití případné dotace ze státního rozpočtu užité 
pro zajištění utkání Davis Cupu a Fed Cupu.

2. Lhůta pro doručení nabídek

Do výběrového hodnocení budou přijaty pouze nabídky, které 
budou doručeny nejpozději do 30. ledna 2015 do 12.00 hodin 
do sídla zadavatele. Nabídky doručené po uplynutí uvedené 
lhůty nebudou akceptovány.  Doručené nabídky budou 
zadavatelem evidovány a budou jim přidělena evidenční čísla. 
Všechny nabídky doručené ve stanovené lhůtě budou otevřeny 
dne 30.1.2015 v 14.00 hodin v sídle zadavatele za přítomnost 
hodnotitelské komise.  

3. Hodnocení nabídek, kritéria hodnocení

Hodnotitelská komise bude nabídky hodnotit bodovací stupnicí 
dle počtu uchazečů, a to číslem jedna, nejslabší a číslem x je 
nejlepší.  Získané body určí pořadí uchazeče v hodnocení 
nabídky. 

4. Obsah nabídky 
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Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Součástí nabídky bude 
prohlášení uchazeče o schopnosti bezproblémově plnit předmět 
soutěže podle této nabídky. V nabídce musí být obsaženy 
reference o pořádání obdobných sportovních akcích, jako jsou 
utkání Davis Cupu a Fed Cupu soutěžitelem.  Nabídka musí být 
vyhotovena písemnou formou v českém jazyce, ve dvou 
exemplářích, v uzavřené obálce, zřetelně označené nápisem 
„nabídka k zajištění utkání Davis Cupu a Fed Cupu v roce 2015“ 
a nápisem „ NEOTVÍRAT“ a adresou soutěžitele. 

Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky 
nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. Uchazeč nemá 
právo na úhradu nákladů za zpracování nabídky.  Zadavatel má 
právo ověřovat a upřesňovat údaje uváděné v nabídkách a 
jednat s uchazečem za účelem získání dalších doplňujících 
informací potřebných k určení pořadí výhodnosti nabídek. 
Zadavatel si vyhrazuje právo po vybrání nejvhodnější nabídky o 
konečném znění smlouvy o zajištění utkání Davis Cupu a Fed 
Cupu.

Na tuto veřejnou zakázku se nevztahuje zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

V Praze dne 13. ledna 2015

Za zadavatele: 

Prezident ČTS , Ing. Ivo Kaderka, CSc. 
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