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Vyhlašovatel:  Český lukostřelecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČ 48549452 

 

  

tímto dle ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vyhlašuje 

 

 

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o tvorbě videí z akcí Českého 

lukostřeleckého svazu (dále jen „Veřejná soutěž“) 

 

I.  

Předmět Veřejné soutěže 

 

Předmětem Veřejné soutěže je tvorba videí používaných v elektronické podobě z akcí Českého 

lukostřeleckého svazu viz bod III. 

 

II. 

Podmínky účasti ve Veřejné soutěži, náklady 

 

Vyhlašovatel veřejné soutěže si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje, aniž  

je v podmínkách soutěže přesně stanoven způsob výběru takové nabídky. 

 

Každý účastník Veřejné soutěže nese samostatně veškeré náklady související s účastí ve Veřejné 

soutěži, a to včetně přípravy a předložení své nabídky a Vyhlašovatel nehradí jakékoliv náklady 

spojené s účastí na soutěži. 

 

III. 

Zpracování nabídky 

 

Navrhovatel musí předložit nabídku v plném souladu se soutěžními podmínkami. Nabídka musí být 

zpracována v písemné formě. 

 

Nabídky se podávají písemně na adresu ČLS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 a elektronicky na 

sekretariat@czecharchery.cz a tereza.zahalkova@czecharchery.cz.  
 

Nabídka musí obsahovat zpracování videí ve formátu mp4 v rozsahu 5 minut z níže uvedených akcí 

ČLS, každé video musí obsahovat záběry z dané akce, zachycovat její atmosféru, rozhovory se 

zástupci Českého lukostřeleckého svazu, organizátory akce a vítězi jednotlivých kategorií. Video 

z každé akce musí být dodáno zástupci Českého lukostřeleckého svazu v elektronické podobě 

nejpozději do 5ti pracovních dnů od jejího konání.  

 

24. – 26. 8. 2018  84. Mistrovství ČR dospělých, Znojmo, zajímavé jsou finálové souboje, 

které se konají 26. 8. 2018 

15. 9. 2018 Akademické Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě 

15. – 16.  9. 2018 27. Mistrovství ČR žactva, Praha Strahov, zajímavé jsou finálové souboje, 

které se konají 16. 9. 2018 

21. – 23. 9. 2018 27. Mistrovství ČR dorostu, Praha Libuš, zajímavé jsou finálové souboje, 

které se konají 23. 9. 2018 

29. 9. 2018 19. Mistrovství ČR žactva v terénní lukostřelbě 

6. 10. 2018 27. Mistrovství ČR dospělých a dorostu v terénní lukostřelbě  

27. 10. 2018 85. výročí Českého lukostřeleckého svazu 

mailto:sekretariat@czecharchery.cz
mailto:tereza.zahalkova@czecharchery.cz


 

2/2 

 

Dále nabídka musí obsahovat tvorbu 10ti propagačních videí z lukostřeleckých klubů pracujících 

s mládeží. Videa budou zpracovány ve formátu mp4. Videa budou obsahovat záběry z lukostřeleckých 

tréninků mládeže ve vybraných lukostřeleckých klubech, rozhovory s vedením klubu, trenéry klubu  

a členy klubu. Videa z návštěv vybraných lukostřeleckých klubů musí být dodána zástupci Českého 

lukostřeleckého svazu v elektronické podobě nejpozději do 5ti pracovních dnů od uskutečnění 

návštěv.  

 

IV. 

Lhůta pro podání nabídek 

 

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem zveřejnění Veřejné soutěže na webových stránkách 

Vyhlašovatele, a končí dnem 15. 5. 2018 v 12:00 hodin.  

 

 

V. 

Lhůta, vyhodnocení nabídek a způsob oznámení vybrané nabídky na uzavření smlouvy 

 

Konečné vyhodnocení proběhne v orgánech ČLS do 15. 06. 2018.  

 

Vyhlašovatel vybere nejvhodnější nabídku a oznámí své rozhodnutí zveřejněním na internetových 

stránkách www.czecharchery.cz ve lhůtě do 30 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Prvním dnem 30denní lhůty je následující pracovní den po posledním dni pro podávání nabídek. 

 

Vyhlašovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení veřejné soutěže vybraného navrhovatele. 

Rovněž sdělí navrhovatelům, kteří ve veřejné soutěži neuspěli, že jejich nabídku odmítl.  

 

V případě, že vyhlašovatel přijme návrh vybraného navrhovatele, zašle mu nejpozději do pěti 

pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže návrh smlouvy o tvorbě videí z akcí ČLS. 

 

Smlouva o tvorbě videí z akcí ČLS nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, veřejnou soutěž zrušit či změnit její 

podmínky. Oznámení o zrušení veřejné soutěže či změně soutěžních podmínek bude oznámeno 

způsobem, jakým byla tato veřejná soutěž vyhlášena. Známým konkrétním navrhovatelům, kteří již 

podali nabídku, bude změna nebo zrušení Veřejné soutěže oznámena elektronicky. 

 

 

 

 

 

 

 


