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Směrnice výkonného výboru ČSRU o finančních podmínkách pronájmu hracích ploch a zázemí

Čl. 1.
Předmět směrnice
Za účelem nastavení jednotných finančních podmínek pro kluby a ČSRU (dále jen „Unie“) v případě pronájmu
hracích ploch včetně zázemí pro využití Unií (jako nájemcem) vydává Výkonný výbor ČSRU tuto směrnici.

Čl. 2.

Účel směrnice

Za účelem nastavení jednotných finančních podmínek pro kluby a ČSRU (dále jen „Unie“) v případě pronájmu
hracích ploch včetně zázemí pro využití Unií (jako nájemcem) vydává Výkonný výbor ČSRU tuto směrnici.

Čl. 3.

Typy pronájmu

Směrnice určuje výši nájemného následujících typů pronájmu:
1. Tréninková jednotka
Tréninkovou jednotkou (doba trvání 2hod.) je míněno, že bude umožněno mužstvu v počtu max. 30 osob
využít celou plochu hracího hřiště minimálně 90 minut, maximálně po dobu 120 minut a využití zázemí pro
převlečení a osprchování před a po tréninkové jednotce.
Tréninková jednotka je stanovena stejně pro všechny kategorie. Jedna kategorie může mít maximálně dvě
tréninkové jednotky za den.
2. Zápas
Zápasem jsou míněny všechny přípravné, exhibiční a soutěžní zápasy, které jsou hrány reprezentacemi České
republiky a jejich soupeři. Reprezentace a soupeř mají nárok na využití zázemí šaten pro převlečení a osprchování před a po zápase, hrací plochy na rozcvičení.
Ostatní případné náklady musí být ošetřeny smluvně na základě dohody mezi Unií a klubem.
3. Celodenní turnaj
Celodenním turnajem je míněn celodenní pronájem hracích ploch včetně zázemí (šatny, sprchy, sociální zařízení), které budou k dispozici mužstvům účastnícím se daného turnaje pořádaného Unií..
Ostatní případné specifické náklady by měly být ošetřeny smluvně na základě dohody mezi Unií a klubem.
4. Turnaj Mistrovství republiky
Turnajem Mistrovství republiky je míněn dvoudenní pronájem hracích ploch včetně zázemí, které budou
k dispozici mužstvům účastnícím se přeboru republiky pořádaného Unií.
Ostatní případné specifické náklady by měly být ošetřeny smluvně na základě dohody mezi Unií a klubem.

Čl. 4.

Podmínky platby unie za pronájem hracích ploch

Předpokladem vzniku nároku na nájemné je písemné odsouhlasení pronájmu manažery příslušných reprezentačních výběrů případně generálním sekretářem Unie.

Čl. 5.

Výše nájemného

Za pronájmy hracích ploch včetně zázemí bude Unií hrazeny nejvýše následující částky:
1. Tréninková jednotka

1.500,- Kč

2. Zápas

5.000,- Kč

3. Celodenní turnaj

6.000,- Kč

4. Turnaj Mistrovství Republiky

7.500,- Kč

V odůvodněných případech může výkonný výbor ČSRU schválit vyšší nájemné.
Čl. 6.

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti schválením.

Bruno Kudrna v.r.
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