
`;;zz‹Ý KRAJ má 

Karlovarský kraj 
Sídlo: Závodní 353/88. 360 06 Karlovy Vary - Dvory 
Identifikační číslo: 70891168 
DIČ; CZ70891168 
Zastoupený: 

'Č//°ˇíÝ“'”°ˇY ® ev čıslo KK03631/2019 

VV ı VV Smlouva o Zajistení organizace Souteze V rychlobruslenı V ramcı 
Her IX. zimní olympiády dětí a mladeze CR 2020 

Ing. Jaroslav Bradáč. člen Rady Kailovarskeho kraje 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: 
Administrující odbor: odbor školství, mládeže a tělovychovy 
(dále jen ,,kraj“) na Straně jedné

a 

SOTES Sokolov spol. S r.o. 
Sídlo: Chebská 1939, 356 01 Sokolov 
Identifikační číslo: 25248758 
DIČ; CZ25248758 
Právní forma: společnost S ručením omezenym 
Zastoupenýz Ing. Vlastimil Raizer, jednatel spolecnosti 
Registrace ve veřejném rejstříku: Zapsaná V obchodním rej střıku vedenem u Kraj skeho 
soudu V Plzni, oddíl C, vložka 12781 

: os ovens ao c o ni anka as 

Česká spořitelna, a. .S 

Bankovní Spojení: Komerční banka, a.s. 
Císlo účtu: 
Datová schránka: 
Platce DPH: ano 
(dále jen ,,organizátor“) na straně druhé 
(Společně jako „smluvní strany“) 

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb obcansky Zakonık ve znenı 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník“) tuto smlouvu (dale jen „smlouva ) 
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Článek I. 
Učel a předmět Smlouvy 

Účelem smlouvy je zajistit přípravu a organizaci soutěže V 
rychlobruslení včetně tréninků

I 

(dále jen ,,Soutěž“), která se bude konat V rámci 
Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže 

CR 2020 (dále jen ,,Hry“). 

Předmětem smlouvy je 
a) závazek organizátora poskytnout komplexní služby spojené 

S přípravou a organizací 

soutěže V termínu, rozsahu, na místě a za podmínek a 
požadavků uvedených ve 

smlouvě a V příloze č. l, která je nedílnou součástí smlouvy 
(dále jen ,,služby“), 

b) závazek kraje zaplatit organizátorovi za poskytnuté služby 
cenu uvedenou V čl. VI. 

smlouvy. 

Clánek II. 
Termín a místo konání soutěže 

Termín konání soutěže: 22 I. - 23. l. 2020. 

Termín konání tréninků: 20. l. - 21. l. 2020. 

Místo konání soutěže: Zimní stadion Sokolov, B. Němcové 2287, 
356 O1 Sokolov. 

Clánek III. 
Povinnosti a oprávnění organizátora 

Organizátorje povinen: 
a) zajistit za účelem splnění předmětu smlouvy sportoviště a 

další nemovité a movité 

věci nezbytné k realizaci soutěže; 
b) plnit služby specifikované ve smlouvě řádně a včas, 

přičemž včasným plněním se 

rozumí stav, kdy zejména veškerá zařízení, materiál a osoby 
oprávněné a způsobilé 

k provedení jednotlivých služeb jsou na určeném 
místě, již proběhly veškeré 

zkoušky funkčnosti zařízení a soutěž by mohla být fakticky 
již zahájena, aniž by 

bylo objektivně zřejmé nebo by bylo S vysokou mírou předvídatelnosti možné 

dospět k závěru, že její průběh bude nebo byl narušen nebo 
ohrožen; 

c) zajistit plnění dle Smlouvy dostatečnýmì materiálními a 
technickými prostředky

I 

a počtem odpovědných a způsobilých osob; 

d) při plnění dle smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle 
svých nejlepších znalostí 

a schopností a rovněž chránit dobré jméno a zájmy kraje; 

e) služby dle smlouvy poskytovat bez jakýchkoliv vad, 
V souladu se smlouvou, 

platnou právní úpravou, příslušnými technickými 
normami a pravidly soutěže; 

Í) včas písemně požádat kraj o potřebnou součimıost za 
účelem řádného plnění dle 

smlouvy, pokud lze takovou součinnost po něm požadovat, a 
stanovit mu k tomu 

přiměřenou lhůtu; 
g) neprodleně informovat kraj o jakékoliv změně v údajích 

uvedených ve smlouvě 

ohledně jeho osoby a rovněž o všech skutečnostech, 
které mají' nebo by mohly mít 

vliv na plnění dle smlouvy; 
h) při plnění dle smlouvy plnit pokyny kraje. Pokud jsou pokyny 

kraje, jejichž 

následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo 
obecně závaznými 

právními předpisy, nevhodné, je organizátor povinen na to 
kraj neprodleně písemně 
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upozornit. V případě, že kraj i přes toto upozornění trvá na svých pokynech, 
organizátor neodpovídá Za újmu vzniklou v této příčimé souvislosti; 

i) po dobu trvání soutěže bezplatně odstranit vady poskytovaných služeb, které se při 
plnění předmětu smlouvy objeví, ato neprodleně od okamžiku oznámení _vady 
kraj em, nedohodnou-li se strany jinak; ` 

j) uhradit kraji náklady, které mu vznikly V rámci odstranění vady dle čl. IV. odst. 2 
písm. b) smlouvy; 

k) podávat kraji zprávu o plnění předmětu smlouvy, kdykoliv o to kraj požádá, a to 
způsobem, V rozsahu a ve lhůtě dle požadavku kraje; 

l) V případě potřeby vyvinout potřebné úsilí k tomu, aby od třetích osob Získal 
všechny potřebné informace, které jsou nutné k zajištění řádného plnění dle 
smlouvy; 

m) strpět během realizace předmětu smlouvy kontrolu ze strany kraje. Shledá-li kraj, 
že organizátor porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy, může po něm 
požadovat, aby zajistil nápravu a organizátor je povinen této výzvě ve lhůtě 
stanovené kraj em vyhovět; 

n) za účelem realizace předmětu smlouvy poskytovat kraji potřebnou součimiost; 
o) služby a výsledky činnosti vzniklé při plnění smlouvy neposkytovat bez přechozího 

písemného souhlasu kraje třetím osobám; 
p) při poskytování služeb dle smlouvy dodržovat aktuální znění Manuálu Olympiády 

dětí a mládeže, který je zveřejněn na webových stránkách Českého olympijského 
výboru, a aktuální znění propozic Soutěže, které budou zveřejněny na 
https://odm.olympic.cz/2020; 

q) nejpozději do dvou týdnů po skončení Her, případně před skončením Her, pokud 
o to kraj požádá, vrátit kraji veškeré materiály a věci, které mu byly pro účely 
realizace předmětu smlouvy zapůjčeny; 

r) výstupy ze své čirmosti, zprávy, dokumentaci a další materiály, které vzniknou 
v průběhu plnění dle Smlouvy V souvislosti S realizací předmětu smlouvy, předat 
nejpozději do dvou týdnů po skončení Her, případně před skončením Her, pokud 
o to kraj požádá, kraji, a to ve formě tištěné a rovněž ve formě elektronické na 
vhodném nosiči nebo uložišti dat a v odpovídajícím formátu. 

Organizátor odpovídá za skutečnost, že veškeré zařízení, přístroje, stroje, prostředky 
amateriály, které sám použije za účelem realizace předmětu smlouvy, odpovídají 
příslušným právním předpisům atechnickým a bezpečnostním nonnám platným 
na území České republiky. 

Organizátor je oprávněn při plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele na dodávky 
potřebného zboží nebo služeb včetně potřebných pracovníků. Za plnění povinností 
subdodavatelů však organizátor vůči kraji vždy odpovídá, jakoby plnil Sám, a to včetně 
odpovědnosti za způsobenou újmu. 

Článek IV. 
Povinnosti a oprávnění kraje 

Kraj je povinen: . 

a) za účelem realizace předmětu smlouvy poskytovat organizátorovi potřebnou 
součinnost; 

b) infonnovat organizátora O všech nových skutečnostech, které mají nebo by mohly 
mít vliv na plnění dle Smlouvy. 
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Kraj je oprávněn: 
a) pořídit a užít bez jakéhokoliv omezení zvukový, obrazový nebo zvukově-obrazový 

Záznam soutěže nebo její části nebo pořídit či užít záznam jakéhokoli projevu 

osobní povahy osob zúčastněných na soutěži; _, 

b) případné vady plnění odstranit sám na náklady organizátora vpřípadě, že je 

organizátor V prodlení S odstraněním vad dle čl. III. odst. 1 písm. i) Smlouvy. 

@‹ 
Í ahĎ ek V. 

Komunikace smluvních stran 

Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv komunikace související S plněním dle smlouvy 

bude probíhat mezi zástupci smluvních stran výhradně písemnou formou, a to vždy 

minimálně formou e-mailové korespondence bez nutnosti Zaručeného elektronického 

podpisu. Smluvní strany jsou povinny na e-mail reagovat písemnou odpovědí, že 
e-mail 

obdržely a sjeho obsahem se seznámily, a to neprodleně, nejpozději do druhého 

pracovního dne ode dne jeho odeslání. 

Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku Smlouvy nebo pro 

uplatňování sankcí, upozorňování na porušení povinností dle smlouvy, oznámení změny 
kontaktní osoby či kontaktních údajů dle odst. 3 tohoto článku a oznámení O změně sídla 

či místa podnikání a adresy pro doručování dle odst. 6 tohoto článku 
není e-mailová 

korespondence dostačující. 

Kontaktní osobou za kraj ve věcech plně 
' ˇ ˇ smlouvy a k udělování říkazů a 

pokynů je Ing. Pavel Kubeček, e-mail: 

Kontaktní osobou za organizátora ve věcech plnění předmětu smlouvy je 

Jan Miøhnfl, tel:-mai1=Sm1“V“1' Strany JSOU 
oprávněny změnit kontaktní osoby ve věcech plnění předmětu sm ouvy. Taková změna 
je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem oznámení. 

Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, 
má se za to, že 

oznámení či jiná korespondence bylo řádně doručené: 
a) při doručování datovou schránkou: 

- dnem, kdy se do datové schránky smluvní strana přihlásí; 
- nepřihlásí-li se smluvní Strana do datové schránky ve lhůtě IO dnů ode dne, kdy 

byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za 

doručený posledním dnem této lhůty. Současně je den dodání do datové 

schránky adresáta smluvními stranami považován za okamžik doručení do 

dispoziční sféry adresáta. 

b) při doručování osobně: 
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 

listovních zásilek; 
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 

listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; 
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení 

nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 5 

tohoto článku; 
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c) při doručování poštou: 
- dnem předání listovní zásilky příjemci; 
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu O doručení zásilku Z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se V místě doručení 
nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 5 
tohoto článku. 

Smluvní strany se dohodly, že adresy pro doručování jednou smluvní stranou druhé 
smluvní straně jsou uvedeny V záhlaví smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu 
druhou smluvní stranu. 

Článek VI. 
Cena a platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za služby dle této smlouvy činí: 

- cena celkem bez DPH: 170.330,58 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tisíc tři sta 
třicet tři korun českých padesát osm haléřů) 

- DPH 21 %: 35.769,42 Kč (slovy: třicet pět tisíc sedm set šedesát devět korun 
českých čtyřicet dva haléřů) 

- cena celkem S DPH: 206.100 Kč (slovy: dvě stě šest tisíc jedno sto korun 
českých) 

Cena je Sjednána jako cena nejvyšší a nepřekročitelná se započtením veškerých 
nákladů a rizik, zisku a finančních vlivů nezbytných pro řádné a úplné provedení služeb 
dle smlouvy, a to po celou dobu trvání služeb. 

Cena specifikovaná v odst. l tohoto článku bude organizátorovi krajem zaplacena podle 
dále sjednaných podmínek. 

Kraj po nabytí účinnosti smlouvy Zaplatí fonnou zálohy část ceny (dále také ,,záloha“) 
uvedené V odst. 1 tohoto článku ve výši l25.0l6,53 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc 
šestnáct korun českých padesát tři haléřů) a DPH ve výši 26.253,47 Kč (slovy: dvacet 
šest tisíc dvě stě padesát tři korun českých čtyřicet sedm haléřů), celkem tedy 151.270,00 
Kč (Slovy: jedno sto padesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát korun českých), a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet organizátora uvedený V záhlaví smlouvy 
(nebo na účet prokazatelně sdělený druhé straně po podpisu smlouvy). 

Zbývající část ceny uvedené V odst. I tohoto článku ve výši 45.3 14,05 Kč (slovy: čtyřicet 
pět tisíc tři sta čtrnáct korun českých pět haléřů) a DPH ve výši 9.515,95 Kč (slovy: devět 
tisíc pět Set patnáct korun českých devadesát pět haléřů), celkem tedy 54.830,00 Kč 
(slovy: padesát čtyři tisíc osm set třicet korun českých), zaplatí kraj po řádném, úplném 
a včasném provedení služeb specifikovaných ve smlouvě, a to bezhotovostním převodem 
na bankovní účet organizátora uvedený V záhlaví smlouvy (nebo na účet prokazatelně 
sdělený druhé straně po podpisu smlouvy) za předpokladu, že kraj nemá vůči 
organizátorovi žádné pohledávky. 

Stránka 5 Z 10



Část ceny specifıkovaná V odst. 5 tohoto článku bude organizátorovi uhrazena na 
základě 

faktury vystavené organizátorem, ve které bude uvedena celá cena specifikovaná 
V odst. l 

tohoto článku a uhrazená záloha podle odst. 4 tohoto článku. 

Organizátor je oprávněn fakturu vystavit až po řádném, úplném a včasném provedení 

služeb specifikovaných ve smlouvě, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení Her. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé 
položky, za něž je fakturováno, a přílohou faktury bude soupis jednotlivých 

účetních 

dokladů a jejich kopie. 

Bude-li mít faktura formální a věcné nedostatky nebo nebude obsahovat předepsané 

náležitosti, je kraj oprávněn vrátit ji do data splatnosti S tím, že organizátor je 
povinen 

vystavit novou (opravenou) fakturu. Důvod vrácení faktury musí být krajem jednoznačně 
písemně vymezen. 

Organizátor je povinen dle povahy vady fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 

Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná 
běžet od začátku ode dne doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury 

s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy kraji. 

Faktura se pro účely této Smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné 

částky na účet organizátora uvedený v záhlaví Smlouvy (nebo na účet prokazatelně 

sdělený druhé straně po podpisu smlouvy). 

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení kraji. 

Smluvní strany se dohodly, že organizátor, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 
je 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat kraj O tom, že se stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu ustanovení § lO6a zákona O DPH. Smluvní strany si dále společně 

ujednaly, že pokud kraj v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 

informace od organizátora či na základě vlastního šetření zjistí, že se organizátor 
stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu § l06a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s 

tím, že kraj uhradí za organizátora daň Z přidané hodnoty z takového zdanitelného 
plnění 

dobrovolně správci daně dle § l09a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně 

příkazcem správci daně pak bude dle této Smlouvy smluvními stranami považováno 
za 

splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této 
souvislosti 

poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 

požadovaných Zákonem o DPH. Organizátor současně souhlasí s tím, že je povinen kraji 

nahradit veškerou škodu vzniklou V důsledku aplikace institutu ručení ze strany 
správce 

daně. Smluvní strany se dohodly, že kraj bude hradit sjednanou cenu pouze 
na účet 

zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. l zákona o DPH. 

Organizátor je povinen poskytnuté finanční prostředky účelně vynaložit k plnění 

povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v souladu s rozpočtem, který tvoří přílohu 
č. 2 

smlouvy. 
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Organizátor je povinen vést řádně V účetní evidenci záznamy o využití poskytnutých 
finančních prostředků na krytí nákladů účelně vynaložených V souladu S předmětem 
plnění Smlouvy. 
Případnou nevyčerpanou část poskytnuté zálohy je příjemce povinen vrátit nejpozději 
30 dnů od ukončení Her, a to formou bezhotovostního převodu na účet kraje č.i u Komerční banky, a.s. Platba bude opatřena stejným 
varıa 1 ním Sym O em, pod kterým organizátor obdržel od kraje zálohu. 

Článek VII. 
Sankce 

V případě, že jakákoliv smluvní strana poruší povinnost nebo závazek vyplývající ze 
smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení pokuty ve výši 0,5 % 
Z ceny dle čl. VI. odst. 1 za každý jednotlivý případ. 

Organizátor je oprávněn V případě, že kraj je V prodlení S úhradou finančních prostředků 
dle čl. VI. smlouvy, po kraji požadovat zaplacení úroku Z prodlení ve výši 0,5 % za každý 
započatý měsíc. 

Na Smluvní pokutu dle odst. 1 a 2 tohoto článku nemá jakákoliv smluvní strana nárok 
V případě, že k porušení povinností, závazků nebo termínů vyplývajících ze smlouvy 
došlo V návaznosti na neposkytnutí nezbytné součinnosti druhé smluvní straně V souladu 
s předmětem plnění smlouvy. 

Veškeré platby dle tohoto článku jsou Smluvní strany povinny uhradit bezhotovostním 
převodem na bankovní účet druhé smluvní strany uvedený V záhlaví Smlouvy (nebo na 
účet prokazatelně sdělený druhé straně po podpisu smlouvy), a to do 60 dnů ode dne 
Odeslání písemné výzvy k jejich úhradě. 

Smluvní pokuta se považuje za uhrazený okamžikem připsání příslušné částky na účet 
druhé oprávněné strany. 

Ujednáním výše uvedených smluvních pokut není dotčeno právo na úhradu škody 
V plném rozsahu, která by kterékoliv straně vznikla porušením povinností druhé strany 
uvedených ve Smlouvě. 

Článek VIII. 
Zánik smlouvy 

Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostramıě ukončit žádným Z jiných 
způsobů ukončení ani z jiných důvodů než zákomých a těch, které jsou uvedeny ve 
smlouvě. 

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, součástí které 
bude i dohoda O vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vyplývajících ze smlouvy. 

Kraj je oprávněn od smlouvy odstoupit V případě, že: 
a) je objektivně zřejmé, že organizátor porušil takovou povinnost vyplývající ze 

smlouvy, která může vést k neuskutečnění nebo narušení pořádané Soutěže, 
případně její části; 
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b) S vysokou mírou předvídatelnosti lze dospět k závěru, že jednáním organizátora 
může dojít k neuskutečnění nebo narušení pořádané soutěže, případně její části; 

c) organizátor závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající ze smlouvy, kdy 
závažným porušením povinností se rozumí zejména:

_ 

l. porušení povinnosti uvedené v čl. III. odst. l smlouvy spočíyající v zajištění 
realizace soutěže, 

2. nesplnění termínů uvedených ve Smlouvě, 
3. neposkytnutí dostatečné součinnosti kraji, 
4. neplnění pokynů kraje, pokud nejsou nevhodné nebo V rozporu S platnou právní 

úpravou, 
5. nesplnění povinnosti podávat kaji zprávu V souladu S čl. III. odst. l písm. k) této 

smlouvy, 
6. nesplnění povinnosti dodržovat aktuální znění Manuálu Olympiády dětí 

amládeže a aktuálního znění propozic soutěže dle čl. III. odst. l písm. p) 
smlouvy, 

d) organizátor opakovaně (tj. nejméně dvakrát) poruší Ostatní povinnosti vyplývající 
ze smlouvy a nezj edná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednavatelem; 

e) organizátor poruší ustanovení čl. X. odst. 5 smlouvy. 

Organizátor je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení kraje s úhradou ceny 
uvedené V čl. VI. smlouvy o více než 30 dní po splatnosti, pokud toto prodlení kraj 
neodstraní ani po písemné výzvě organizátora k úhradě. 

Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě nekonání Her 
nebo soutěže Z důvodu okolností tzv. vyšší moci, a to za předpokladu, že tyto okolnosti 
smluvní straně objektivně znemožňují poskytovat plnění dle smlouvy a že o výskytu 
těchto okolností bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, písemně informuje 
druhou smluvní stranu. Za vyšší moc se pro účely smlouvy rozumí okolnosti, která nastala 
nezávisle na vůli smluvní strany, pokud jí brání ve splnění povinností, přičemž nelze 
spravedlivě požadovat, aby tato Smluvní strana tuto překážku nebo její následky 
překonala nebo odvrátila, a to ani S vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Ani 
jedna ze smluvních stran V takovém případě není oprávněna po druhé smluvní straně 
požadovat náhradu majetkové újmy či úhradu smluvních pokut nebo úroků z prodlení. 
Organizátor se V takovém případě zavazuje kraji vrátit veškeré finanční prostředky, které 
mu byly poskytnuté kraj em dle čl. VI. smlouvy s výjimkou finančních prostředků, které 
již organizátor účelně a prokazatelně vynaložil k plnění povinností a závazků dle 
smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně na adresu uvedenou V záhlaví Smlouvy nebo způsobem dle čl. V. odst. 4 
Smlouvy. Smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení od smlouvy doručeno té smluvní 
straně, které je adresováno. 

Odstoupení od smlouvy Se nedotýká nároku na smluvní pokutu ani nároku na náhradu 
škody nebo odškodnění vzniklé porušením smlouvy, ani smluvních ustanovení, která 
podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke Své povaze mají trvat- i po dobu skončení 
smlouvy. 

Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
dluhy a pohledávky, které vyplývají ze smlouvy 
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Článek IX. 
Zvláštní ustanovení 

Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že kraj, jako orgán územní samosprávy, 
je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů. 

Článek X. 
Společná a Závěrečná ustanovení 

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozděj ších předpisů. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a případných dodatků ke smlouvě 
vregistru smluv provede kraj, kontakt na doručení oznámení O vkladu smluvní 
protistraně: datová Schránka: 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, pričemž organizátor 
obdrží jeden stejnopis a kraj obdrží tři stejnopisy. 

Organizátor není oprávněn přenést bez písemného souhlasu kraje na třetí osobu úplně ani 
částečně práva nebo povirmosti, které pro něj vyplývají ze smlouvy, pokud Z některého 
ustanovení Smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti organizátorem má 
kraj právo odstoupit od smlouvy. 

Smluvní Strany souhlasí S tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, které vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečňovány formou písemných 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

V případě, že se některá ustanovení Smlouvy stanou neplatnými nebo neúčimými, 
zůstává platnost a účimiost ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany jsou 
povimy nahradit tato neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze 
nejbližšími s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu způsobilé 
a oprávněné. e 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešit dohodou. Nedojde-li kdohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy Ceské republiky. 

Stránka 9 Z 10



Za správnost: Bc. Lenka 

Smluvní strany prohlašují, že vyhotovení předmětu smlouvy není plněním nemožným, že 
si Smlouvu včetně její příloh před jejím podpisem přečetly. zvážily všechny možné 
důsledky, S jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla Sepsána na základě jejich pravé, 
vážné a svobodné vůle, nikoliv V tísni ani za jinak nápadně nevýhodnýeh podmínek. což 
stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Q 

Doložka platnosti smlouvy dle § 23 zákona Č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení). 
ve Znění pozdějších předpisů: Smlouva byla schválena usnesením Rady Karlovarského 
kraje č. RK 1406/11/19 ze dne 20. 11.2020. 
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha Č. 1 - Specifikace služeb poskytovaných za účelem Zajištění organizace soutěže 
v rychlobruslení v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 
Příloha Č. 2 - Rozpočet 

1 1 F“ ` ` "* 
231g Sokolov dne 2;? ~ 
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ÝŽ 
Příloha č. l 

Specifikace služeb poskytovaných za účelem Zajištění organizace soutěže 
V rychlobruslení V rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže CR 2020 

I. 

Specifikace soutěže 

l. Organizátor je povinen poskytnout komplexní Služby spojené S přípravou a organizací 
soutěže V rychlobruslení, která se bude konat V rámci Her IX. Zimní olympiády dětí 
a xnıááęžę ČR 2020. 

2. Soutěž se bude konat V následujících disciplínách a kategoriích: 
a) jednotlivci lll m (1 kolo): mladší žačky, starší žačky, mladší žáci, Starší žáci, 
b) jednotlivci 333 m (3 kolo): mladší žačky, starší žačky, mladší žáci, starší žáci, 
c) jednotlivci 500 m (4,5 kola): mladší žačky, starší žačky, mladší žáci, Starší žáci, 
d) štafety (16 kol). 

3. Termín konání soutěže: 22. - 23. 1. 2020. 
4. Termín konání tréninků: 20. - 21. l. 2020. 
5. Místo konání Soutěže a tréninků: Zimní stadion Sokolov, B. Němcové 2287, 356 01 

Sokolov (dále jen „zimní stadion“). 

II. 

Povinnosti organizátora 

1. Organizátor je V návaznosti na čl. l. přílohy č. 1 Smlouvy povinen zabezpečit 
V termínech 22. - 23. 1. 2020 vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin výhradní užívání 
následujících prostor zimního stadionu včetně odpovídajícího vybavení: 

a) prostory ledové plochy pro akreditované účastníky V rychlobruslení: 
b) vstupní prostory; 
c) prostory hlediště pro Veřejnost; 
d) Vytápěné a uzamykatelné prostory, které budou sloužit jako šatny pro akreditované 

účastníky V rychlobruslení; 
e) Sociální zařízení (zejména toalety S příslušenstvím) odpovídající počtu účastníků; 
Í) prostor pro VIP hosty S kapacitou 20 osob; 
g) prostory pro občerstvení účastníků Her S kapacitou minimálně 20 osob; 
h) adekvátní prostory pro rozhodčí S kapacitou 10 osob; 
i) prostory pro zpracování výsledků V CIS (centrální informační systém): 
j) prostory pro Streaming a televizi V souladu S požadavkem České televize; 
k) uzamykatelné prostory (místnost) pro organizační tým (ředitelství závodu). 

2. Organizátor je dále povinen umožnit vtermínech 20. - 21. l. 2020 včasech podle 
stanoveného rozpisu tréninků výhradní užívání prostor Zinmího stadionu uvedených 
V čl. II. odst. l písm. a), b), d) a e). 

III. 
Další povinnosti organizátora 

1. Organizátor je dále povinen poskytnout nejpozději do zahájení soutěže, nestanoví-li 
tento článek jinak, zejména následující služby: 

a) zajistit minimálně 30 parkovacích míst V dostupné vzdálenosti od zimního stadionu:
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Příloha č. 1 

zajistit připojení k elektřině a přístup k internetu V prostorách pro rozhodčí; 
zajistit Ozvučení stadionu včetně zvukaře a hlasatele; 
zajistit výsledkový panel; 
zajistit dostatečný počet přehledných orientačních tabulí a umístit je na dobře 
viditelných a vhodných místech;

ˇ 

prostřednictvím minimálně 2 odborných zdravotních pracovníků oprávněných 
vykonávat svoji činnost zajistit po celou dobu trvání závodů zdravotní službu, a to 
zej ména pro účely ošetření nebo poskytnutí první pomoci; 
Termín: 20. - 23. l. 2020 vždy v době tréninků a závodů; 
prostřednictvím bezpečnostní agentury oprávněné vykonávat svoji činnost zajistit 
minimálně 3 osobami ochranu na sportovišti po celou dobu trvání závodů; 
Termín: 22. - 23. 1. 2020 vždy od 8:00 do 16:00 hodin 
pokud to bude možné Zajistit odstranění nebo překrytí reklam podle pokynů 
objednatele a Českého olympij ského výboru; 
zabezpečit, aby ledová plocha byla odborně a řádně připravena V souladu S rozpisem 
závodů a tréninků; 
prostory určené pro organizační tým vybavit základní kancelářskou technikou, a to 
nejméně l počítačem, l tiskárnou, l kopírovacím strojem; 
prostory šaten zabezpečit minimálně základním vybavením lavic a háčků k odkládání 
věck 
organizace květinových ceremoniálů: 

0 zajištění zpevněné plochy pro umístění stupňů vítězů a logo stěny (5 X l m) 
v prostoru sportoviště, instalace a deinstalace stupňů vítězů a logostěny 
v prostoru sportoviště, 

0 zajištění oficiálních výsledků a jejich předání zástupcům kraje, Müller 
Production s.r.o., České televize a finny zajišťující streaming, 

0 předání výsledků a vypsaných diplomů moderátorům bezprostředně po 
skončení dané disciplíny (dle propozic je vyhlášení do 30 minut po skončení 
disciplíny), 

0 hlásit v dostatečném předstihu kraji změny, které ovlivní časový 
hannonogram květinových ceremoniálů na sportovištích.
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É KARLOVARSKÝ 

Příloha č 2 

M KRAJ 
Rychlobruslení 

Rozpočet 
Ubytování, Stravování rozhodčích (6 osob) 

Zdravotní Služba (2 osoby/30 hodin) 

Požární hlídka (2 osoby/20 hodin) 

Bezpečnostní agentura (3 osoby/30 hodin) 

Organizační pracovníci (11 osob/26 hodin) - DPP, Stravování 

Kamion (doprava mantinelů) 

Úpravy zimního Stadionu (technické vybavení) 

Pronájem ochranných matrací (cca 36 kusů) 

Pronájem časomíry (kamera ALGE S příslušenstvím) 
Rozhodčí včetně obsluhy časomíry a programu závodů (7 osob) - 

odměna/refundace mzdy 

Rozhodčí (cestovní náhrady, doprava 4 automobily) - 

IX Trnava (984 km), 2x Praha (608 km), lx Benátky (385 km) 

Materiál (tisk, různé) 

Hlasatel 

Celkem 

Sokolov dne 12. 11.2019 

5 700 Kč 

10 500 Kč 

6 000 Kč 

15 000 Kč 

57 200 Kč 

15 400 Kč 

8 000 Kč 

10 000 Kč 

18 500 Kč 

28 000 Kč 

11 800 Kč 

15 000 Kč 

5 000 Kč 

206 100 Kč
›


