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SMĚRNICE PRO OBCHODNÍ PRAVIDLA ČMSHb 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Českomoravský svaz hokejbalu (dále jen „ČMSHb“) realizuje obchodní činnost, s cílem 

zisku a udržení partnerů podporujících činnost, projekty a rozvoj ČMSHb.  
 

2. Směrnice pro obchodní pravidla (dále jen „tato směrnice“) upravuje a definuje obchodní 
pravidla, včetně jejich systematiky, v rámci činnosti ČMSHb. 

 
 

Článek 2 

Obecná ustanovení 
 

1. Zprostředkovatel obchodní činnosti má nárok na provizní částku, plynoucí 
z procentuálního podílu obchodovaných prostředků. Výše procentuálního podílu je 

definována přílohou č. 1 této směrnice.  
 

2. Zprostředkovatel ztrácí nárok na provizní částku v případě:  
• zisku prostředků ze státních, krajských nebo městských rozpočtů, 

• zisku prostředků od MŠMT, ČOV, ČUS, 
• zisku prostředků jakoukoliv z forem protiplnění či barteru, 

• zisku prostředků materiálního charakteru nebo charakteru služeb, 

• zisku prostředků z pronájmů nebo zapůjčení majetku ČMSHb, 
• vzniku vícenákladů spojených s obchodní činností nad rámec sepsané obchodní 

smlouvy. 
 

3. Nárok na provizní částku náleží, v případě realizace obchodní činnosti, všem osobám, 
které se na realizaci obchodu podíleli. Např. formou zprostředkování kontaktu, osobní 

referencí atp. V tomto případě se provizní částka dělí mezi zúčastněné osoby. 
 

 

Článek 3 

Procesní ustanovení 
 

1. Návrh na úhradu provizní částky předkládá Předsednictvu ČMSHb ke schválení vedoucí 

Úseku média a marketing, a to vždy: 
• na prvním jednání Předsednictva ČMSHb v druhé polovině téhož roku (za období 

leden – červen), 
• na prvním jednání Předsednictva ČMSHb v první polovině následujícího roku (za 

období červenec – prosinec). 
 

2. Návrh předložený Předsednictvu ČMSHb obsahuje informace o: 
• identifikaci klientů podepsaných obchodních smluv, 

• finanční výši podepsaných obchodních smluv, 

• návrh výše provizní částky, 
• návrh rozdělení provizní částky (viz článek 2, odst. 3). 

 
3. Předsednictvo ČMSHb má právo v odůvodněných případech korigovat provizní částku 

nebo její rozdělení mezi zúčastněné osoby. 
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Článek 4 
Platební ustanovení 

 
1. Prvním krokem nezbytným pro realizaci platby provizní částky zprostředkovateli obchodní 

činnosti je připsání finančních prostředků na účet ČMSHb nebo ČMSHb vlastněnou 

společnost. 
 

2. O termínu realizace platby provizní částky zprostředkovateli rozhoduje předseda ČMSHb. 
 

3. Předseda ČMSHb může v odůvodněných případech navrhnout Předsednictvu ČMSHb 
oddálení realizace platby. 

 
 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato směrnice byla schválena Předsednictvem ČMSHb dne 13. 11. 2018. 
 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2019. 
 

3. Tato směrnice obsahuje přílohy, které jsou její nedílnou součástí:  
• Příloha č. 1 – Provizní částky. 
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příloha číslo: 1 
 

 

PROVIZNÍ ČÁSTKY  
 
 

Tato příloha definuje výši provizní částky s ohledem na objem obchodovaných prostředků 
a zohledňuje výši provizní částky pro nové a stávající klienty. 

 
 

Objem obchodovaných prostředků - partneři 
Provizní částka – 

nový partner 
Provizní částka – 
stávající partner 

do 50 000 Kč 25 % 15 % 

50 001 – 150 000 Kč 20 % 15 % 

nad 150 000 Kč 17 % 15 % 

 

roční provizní odměna 

Objem obchodovaných prostředků - roční Provizní částka – pouze nový partner 

do 100 000 Kč 5 % 

100 001 – 500 000 Kč 7 % 

nad 500 000 Kč 10 % 

 

 

 
 

 
 


