Český svaz plaveckých sportů

směrnice 6/2002
směrnice kategorie: B

schválena dne: 3.9.2002
platná od:
3.9.2002

Zásady odměňování za zprostředkování sponzorské smlouvy
článek 1
Základní ustanovení
1. Vzhledem k tomu, že stávající finanční prostředky nezajišťují plně řádnou činnost ČSPS, stanovuje výkonný výbor tyto zásady
pro zainteresování členů ČSPS, případně dalších fyzických osob na získání dalších finančních zdrojů pro ČSPS.

článek 2
Zásady a postup
1. Každému, kdo zprostředkuje uzavření sponzorské smlouvy, která přinese ČSPS finanční prostředky nebo materiální prospěch,
náleží odměna (provize) dle této směrnice.
2. Každá osoba, která zprostředkuje uzavření sponzorské smlouvy, ze které vyplyne pro ČSPS přínos buď formou přímé platby
nebo daru nebo podílu či přímé účasti na zajištění sportovní akce nebo materielním vybavení, se stává zprostředkovatelem.
3. Zprostředkovatel předloží návrh na uzavření sponzorské smlouvy sekretariátu ČSPS k projednání ve výkonném výboru ČSPS.
4. Po schválení předloženého návrhu uzavře ČSPS písemnou smlouvu se sponzorem.
5. Po uzavření smlouvy se sponzorem uzavře ČSPS se zprostředkovatelem smlouvu o vyplacení odměny.
6. Za zprostředkování sponzorské smlouvy přináleží zprostředkovateli odměna ve výši 10 % ze základu stanoveného tímto
předpisem.
7. Základem pro výpočet odměny je částka sponzorského přínosu po odpočtu všech souvisejících nákladů a odvodů.
8. Vyhodnocení sponzorského přínosu provede ekonom ČSPS. K tomu si zpravidla vyžádá stanovisko revizní komise ČSPS. Po
schválení výkonným výborem ČSPS a po splnění závazku sponzorem (složení finančních prostředků, materiální plnění, úhrada
akce a pod.), vyplatí ČSPS schválenou odměnu (provizi) zprostředkovateli.
9. Při akcích, na jejichž zajištění uzavře ČSPS smlouvu s agenturou, je případná odměna (včetně její výše) za zprostředkování
sponzorského přínosu záležitostí dohody agentury se zprostředkovatelem.

článek 3
Závěrečná ustanovení
1. K výkladu této směrnice je oprávněn výhradně výkonný výbor ČSPS.

2. Tato směrnice byla schválena VV ČSPS dne 3.9.2002.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 3.9.2002.
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