Akreditační dohoda

BPA sport marketing a.s.,
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15 Praha 9
IČ: 04597605
V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsána v odd. B, vložka 21139
(dále jen „BPA“)
vydává tuto
AKREDITAČNÍ DOHODU
pro tiskové zpravodajství
z vybraných hokejových utkání Tipsport extraligy v sezóně 2018/2019
(dále jen „Akreditační dohoda“)
Článek 1.
Výklad některých pojmů
1.1.

Pro účely Akreditační dohody se rozumí:
1.1.1. „Akreditací“ oprávnění, které podle této Akreditační dohody umožňuje vstup
do pořadatelem vyhrazených prostor stadionu k pořízení písemného zpravodajství
za účelem jeho šíření v periodickém tisku v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb.,
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých
dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění a dalšími obecně závaznými
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“).
1.1.2. „Akreditačním průkazem“ listina kartička, nebo elektronická karta v mobilním
telefonu s QR kódem dokládající udělení Akreditace Oprávněnému uchazeči. Každá
Akreditovaná osoba má nárok na obdržení jednoho Akreditačního průkazu,
1.1.3. „Akreditovaná osoba“ Oprávněný uchazeč, jenž je držitelem platného
Akreditačního průkazu uděleného v souladu s touto Akreditační dohodou,
1.1.4. „Tipsport extraliga“ nejvyšší soutěž v ledním hokeji seniorů v České republice,
1.1.5. „Oprávněným uchazečem“ subjekt oprávněný k vydávání periodického tisku
podle Tiskového zákona,
1.1.6. „Publikování“ se rozumí šíření zpravodajství či komentářů o Utkáních nebo/a
soutěžích v periodickém i neperiodickém tisku nebo jeho internetové verzi,
1.1.7. „Tiskovou konferencí“ oficiální tisková konference pořádaná v souvislosti
s Utkáním,
1.1.8. „Utkáním” každé hokejové utkání Tipsport extraligy, Utkáním se rozumí také
období 2 hodiny před úvodním vhazováním a 1 hodinu po skončení utkání,
v případě posledního finálového utkání Tipsport extraligy se tato doba po skončení
utkání prodlužuje o další hodinu,
1.1.9. „Stadionem“ stadiony a multifunkční arény, kde hrají svá domácí utkání kluby
Tipsport extraligy, dále pak veškeré prostory uvnitř těchto Stadionů, tedy místa, kde
je nutné se při vstupu prokázat platným Akreditačním průkazem či vstupenkou,
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Článek 2.
Předmět Akreditační dohody
2.1.

Předmětem Akreditační dohody je sjednání podmínek, za kterých je BPA oprávněna udělit
Akreditaci Oprávněnému uchazeči, a úprava vzájemných práv a povinností mezi BPA a
Akreditovanou osobou.
Článek 3.
Rozsah působnosti Akreditační dohody a Akreditace

3.1.

Tato Akreditační dohoda se vztahuje na Utkání Tipsport extraligy v sezóně 2018/2019
včetně Utkání baráže.
Článek 4.
Práva a povinnosti Akreditovaných osob

4.1.

Akreditovaná osoba je oprávněna pořizovat písemný či zvukový záznam z Utkání a Tiskové
konference bez omezení délky takového záznamu.

4.2.

V rámci Akreditace jsou ke vstupu do pořadatelem vyhrazených prostor příslušných
Stadionů oprávněny pouze ty Akreditované osoby, jejichž náplní práce je Publikování (dále
jen "Akreditovaní novináři").

4.3.

Akreditovaní novináři jsou povinni prokázat se pořadateli Utkání, případně též zástupci BPA,
platným Akreditačním průkazem.

4.4.

Pozici novináře v případě nutnosti určení pořadí určuje přímo na stadionu zaměstnanec
klubu k tomuto účelu určený. Měl by přihlédnout k faktu, že celostátní média by měla mít
přednost před regionálními.

4.5.

Akreditovaní novináři jsou oprávněni k přístupu do prostor na tribunách jednotlivých
Stadionů vyhrazených Akreditovaným osobám, do tiskového střediska na jednotlivých
Stadionech a do mix zóny v prostoru kabin.

4.6.

Akreditovaní novináři jsou povinni se při vstupu do prostor jednotlivých Stadionů a po celou
dobu zdržování se v jejich prostorách a bezprostředním okolí řídit pokyny pořadatelů.
Podmínky pro práci podrobně upravuje herní řád Tipsport extraligy, se kterým jsou
Akreditované osoby povinny se seznámit a dodržovat jej.

4.7.

Záznam z Utkání nebo Tiskové konference, nebo jakákoliv jeho část, pořízené
Akreditovanou osobou smí být použit pouze k Publikování ke zpravodajským účelům.

4.8.

Zaměstnanci Akreditované osoby nejsou oprávněni bez souhlasu BPA pořizovat ani
publikovat jakékoliv video záznamy z Utkání a ze Stadionu v průběhu Utkání. Pořadatel
utkání je oprávněn odepřít Akreditované osobě vstup na Stadion, pokud bude vybavena
technikou, která neslouží k jeho práci, tedy k pořízení výhradně písemných či zvukových
záznamů.

4.9.

Na základě Akreditace je Akreditovaná osoba oprávněna pořizovat rozhovory s hráči,
trenéry nebo jinými činovníky Klubů v prostorách Stadionu nebo v prostorách Klubu
po skončení konání Utkání.

4.10. V rámci Publikování Utkání Akreditovaná osoba používá oficiální obchodní názvy, a/nebo
loga soutěže, v rámci které se Utkání koná, a oficiální názvy, a/nebo loga jednotlivých
Klubů, jež jsou uvedeny v příloze této Akreditační dohody.
4.11. V Generali play-off je povinností Akreditovaných osob nahlásit Klubu svou účast na Utkání,
a to nejpozději do 12 h v den konání Utkání.
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Článek 5.
Udělení Akreditace
5.1.

Akreditace může být udělena pouze Oprávněnému uchazeči na základě elektronické žádosti
zaslané nejpozději do 7. 9. 2018.

5.2.

V žádosti o Akreditaci je Oprávněný uchazeč povinen uvést Jméno, Příjmení, název Média,
telefon, email a typ Akreditace, o kterou žádá.

5.3.

Na základě splnění podmínek uvedených odst. 5.1. a 5.2. vystaví BPA Oprávněnému
uchazeči Akreditaci a vystaví Akreditační průkaz.
Článek 6.
Následky porušení Akreditační dohody

6.1.

V případě závažného porušení této Akreditační dohody a povinností z ní vyplývající jsou BPA
nebo/a Klub oprávněny ve vztahu k Akreditované osobě jednostranně odstoupit od
Akreditační dohody, v důsledku čehož dochází ke zrušení udělené Akreditace a odebrání
příslušného počtu Akreditačních průkazů. Akreditovaná osoba je v takovém případě povinna
bezodkladně vrátit příslušný počet Akreditačních průkazů BPA nebo Klubu. Zrušením
udělené Akreditace ze strany BPA nebo/a Klubu dochází k zániku veškerých práv
Akreditované osoby vyplývajících z Akreditační dohody. Za závažné porušení této
Akreditační dohody se považuje zejména porušení ustanovení odst. č. 4.2., 4.6., 4.7., 4.8. a
4.10., jakož i opakované méně závažné porušení ostatních ustanovení této Akreditační
dohody.

6.2.

V případě méně závažného porušení této Akreditační dohody je BPA, oprávněn požadovat
okamžité zjednání nápravy, a v případě, že ke zjednání nápravy nedojde nebo v případě
opakovaného porušení této Akreditační dohody, je oprávněn Akreditovaného novináře
vykázat z prostor Stadionu a odepřít mu přístup na Utkání či Tiskovou konferenci.
Článek 7.
Další ujednání

7.1.

Souhlasem s Akreditační dohodou ze strany Oprávněného uchazeče je uzavřena Akreditační
dohoda a Oprávněný uchazeč se tímto zavazuje dodržovat práva a povinnosti z Akreditační
dohody vyplývající.

7.2.

Akreditaci ani práva z ní vyplývající nelze postoupit či jakkoliv jinak převést na třetí osobu.

7.3.

Akreditační dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými BPA a Akreditovanou
osobou.

7.4.

Veškeré informace v Akreditační dohodě uvedené jsou považovány za důvěrné, a proto
nesmí být poskytnuty či zpřístupněny třetí osobě, ani použity v rozporu s jejich účelem.
Pokud vznikne nedodržováním těchto ustanovení škoda, zavazuje se ten, kdo škodu
způsobí, ji poškozené straně nahradit.

7.5.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1801 občanského zákoníku dohodly na tom, že
ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na právní vztahy založené Akreditační
dohodou nepoužijí.

7.6.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že
v jejich vztazích týkajících se Akreditační dohody se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to
ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví,
jichž se Akreditační dohoda týká.
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7.7.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Akreditační dohody a že Akreditační
dohoda byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, či za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho udělují elektronický souhlas s podmínkami
Akreditační dohody.
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Příloha č. 1 – Oficiální názvy
Oficiální názvy jednotlivých soutěží:
Základní část:
„Tipsport extraliga ledního hokeje“, přípustná další označení: „Tipsport extraliga“
Předkolo play-off:
„Předkolo Generali play-off Tipsport extraligy“, přípustná další označení: „Předkolo
Generali play-off Tipsport ELH “, „Tipsport extraliga – Předkolo Generali play-off“
Play-off:
„Generali play-off Tipsport extraligy“, přípustná další označení: „Generali play-off Tipsport
ELH “, „Tipsport extraliga – Generali play-off “
Skupina o umístění (tzv. play-out):
„Tipsport extraliga – skupina o umístění“, přípustná další označení: „Skupina o umístění
v Tipsport extralize“, „Play-out Tipsport extraligy“, „Tipsport extraliga – play-out“
Oficiální názvy jednotlivých klubů Tipsport extraligy
Přípustné je použití názvů bez uvedení typu obchodní společnosti (a.s., s.r.o.).
První je uveden sportovní název, v závorce poté název subjektu, který je do TELH přihlášen
Piráti Chomutov (Piráti Chomutov, a.s.)
HC DYNAMO PARDUBICE (HOCKEY CLUB DYNAMO Pardubice, a.s.)
HC Sparta Praha (HC Sparta Praha, a.s.)
HC Oceláři Třinec (HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s.)
HC VÍTKOVICE RIDERA (HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s.)
Mountfield HK (Mountfield HK, a.s.)
HC ŠKODA PLZEŇ (HC Plzeň 1929, s.r.o.)
HC Energie Karlovy Vary (HC Energie Karlovy Vary s.r.o.)
HC VERVA Litvínov (HC VERVA Litvínov, a.s.)
Bílí Tygři Liberec (Bílí Tygři Liberec, s.r.o.)
PSG Berani Zlín (Berani Zlín s.r.o.)
HC Kometa Brno (KOMETA GROUP, a.s.)
HC Olomouc (HC Olomouc s.r.o.)
BK Mladá Boleslav (BK Mladá Boleslav a.s.)
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