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EV. číslo smlouvy:

Smlouva O

KK03778/2019

Zajištění organizace soutěže v alpských disciplínách V
Her IX. zimni øıyxnpiááy áčıi n xnıááøžø
2020

Karlovarský kraj

ČR

Identiﬁkační číslo:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
70891168

Zastoupený:

Ing. Jaroslav Bradáč, člen

Sídlo:

DIC:

Bankovní spojení:

CZ70891168

K m

rˇ

'

Rady Karlovarského

1

rámci

kraje

Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Ceskoslovenska obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
PPF banka a.s.
Číslo účtu:
Datová schránka:
Administrující odbor: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen ,,kraj“) na straně jedné

1

a

SKI

KLUB KARLOVY VARY, Z.S.

Sídlo:

Identifikační číslo:

1

Svermova 407/9. 36001 Karlovy Vary
00518808

Právní forma:
spolek
Zastoupený:
Ing. Martin Frič, předseda
Registrace ve veřejném rejstříku: Zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského soudu
v Plzni, oddíl L, Vložka 87

Bankovní spojení:
Cıslo učtu
Plátce

DPH:

ČSOB a.S

ne

(dále jen „organiZátor“) na straně druhé

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník“) tuto smlouvu (dále jen „smlouVa“).

Článek I.
Účel a předmět smlouvy

Stranka

1

Z 10

vf

l.

je zajistit přípravu a organizaci soutěže V alpských disciplínách (dále
jen ,,soutěž“), která se bude konat V rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže
2020 (dále jen ,,Hry“).

Účelem smlouvy

ČR

'

2.

Předmětem smlouvy je
a)

závazek organizátora poskytnout komplexní služby spojené S přípravou
aorganizací soutěže a tréninků vtermínu, rozsahu, na místě a za podmínek
a požadavků uvedených ve smlouvě a V příloze č. l, která je nedílnou součástí

smlouvy

b)

(dále jen ,,služby“);
zaplatit organizátorovi za poskytnuté služby cenu
kraje
závazek

uvedenou V čl. VI.

smlouvy.

Clánek II.
Termín a místo konání Soutěže
2020.

l.

Termín konání soutěže: 20.

2.

Termín konání tréninků:

3.

Místo konání Soutěže: Boží Dar, Skiareál Klínovec Neklid.

l. -

19. l.

23.
-

l.

23.

1.

2020.

Článek III.

Povinnosti a oprávnění organizátora
1.

Organizátor je povinen:
nemovité a movité
zajistit za účelem splnění předmětu smlouvy sportoviště a další
a)
věci nezbytné k realizaci soutěže;
plněním se
plnit služby Speciﬁkované ve smlouvě řádně a Včas, přičemž Včasným
b)
rozumí stav, kdy zej ména 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

0)
fi)

0)
Í)

g)

možné
bylo objektivně zřejmé nebo by bylo svysokou mírou předvídatelnosti
dospět k závěru, že její průběh bude nebo byl narušen nebo ohrožen;
prostředky
zajistit plnění dle smlouvy dostatečnými materiálními a technickými
a počtem odpovědných a způsobilých osob;
nejlepších znalostí
při plnění dle smlouvy postupovat S odbomou péčí, podle svých
a schopností a rovněž chránit dobré jméno a zájmy kraje;
smlouvou,
služby dle smlouvy poskytovat bez jakýchkoliv vad, V souladu se
Soutěže;
a
pravidly
platnou právní úpravou, příslušnými technickými normami
Včas písemně požádat kraje o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění dle
tomu
smlouvy, pokud lze takovou součinnost po něm požadovat, a stanovit mu k

přiměřenou lhůtu;
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;
kraje, jejichž
při plnění dle smlouvy plnit pokyny kraje. Pokud jsou pokyny
následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými
právními předpisy, nevhodné, je organizátor povinen na to kraj neprodleně písemně
upozomit. V případě, že kraj i přes toto upozornění trvá na svých pokynech,
organizátor neodpovídá za újmu vzniklou v této příčinné Souvislosti;
“

h)
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i)

j)

k)
l)

m)

n)
o)
p)

q)

r)

po dobu trvání soutěže bezplatně odstranit vady poskytovaných Služeb, které se při
plnění předmětu smlouvy objeví, ato neprodleně od okamžiku oznámení vady

krajem, nedohodnou-li se strany jinak;
uhradit kraji náklady, které mu vznikly V rámci odstranění vady dle čl. IV. odst. 2
~
písm. b) smlouvy;
podávat kraji zprávu o plnění předmětu Smlouvy, kdykoliv O to kraj požádá, a to
způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku kraje;
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;

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 krajem vyhovět;
za účelem realizace předmětu smlouvy poskytovat kraji potřebnou součinnost;
služby a výsledky čirınosti vzniklé při plnění smlouvy neposkytovat bez přechozího
písemného souhlasu kraje třetím osobám;
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
httpsZ//odm.olympic.cz/2020;
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 Zapůj čeny;
výstupy ze Své činnosti, 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 normám 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)

`

informovat organizátora o všech nových skutečnostech, které mají nebo by mohly
mít vliv na plnění dle smlouvy.

Kraj je oprávněn:
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"_'“
nebo zvukově-obrazový
bez jakéhokoliv omezení zvukový, Obrazový
projevu
či užít záznam jakéhokoli
záznam Soutěže nebo její části nebo pořídit
soutěži;
osobní povahy osob zúčastněných na
je
na náklady organizátora vpřípadě, že
případné vady plnění odstranit sám
vad dle čl. III. odst. l písm. i) Smlouvy;
organizátor V prodlení S odstraněním
přípravy a konání Her.
provést kontrolu plnění na místě v době

pořídit a užít

a)

b)
c)

Ó‹

í

§Ď\

nek V.

Komunikace smluvních stran
komunikace související S plněním dle smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv
a to vždy
stran výhradně písemnou formou,
bude probíhat mezi zástupci smluvních
bez nutnosti zaručeného elektronického
minimálně formou e-mailové korespondence
že e-mail
na e-mail reagovat písemnou odpovědí,
podpisu. Smluvní strany jsou povinny
druhého
a to neprodleně, nejpozději do
obdržely a sjeho obsahem se seznámily,
pracovního dne ode dne jeho odeslání.
nebo pro
vzniku, změně nebo zániku smlouvy
Pro právní jednání směřující ke
změny
oznámení
porušení povinností dle smlouvy,
uplatňování sankcí, upozorňování na
o změně sídla
dle odst. 3 tohoto článku a oznámení
kontaktní osoby či kontaktních údajů
e-mailová
není
doručování dle odst. 6 tohoto článku
místa podnikání a adresy pro
či

korespondence dostačující.

příkazů a
plnění ředmětu smlouvy a k udělování
Kontaktní osobou za kraj ve věcech
tel
pokynů je Ing. Pavel Kubeček,
předmětu smlouvy
ou za organizátora ve věcech plnění
Kontakt
strany jsou
telí
je Ing. Martin Frič,
změna
Taková
věcech plnění předmětu sm ouvy.
oprávněny změnit kontaktní osoby ve
účinná okamžikem oznámení.
je vůči druhé smluvní straně
za to, že
kterými lze prokázat doručení, má se
prostředky,
další
dotčeny
tím
byly
Aniž by
doručené:
oznámení či jiná korespondence bylo řádně
při doručování datovou schránkou:
a)
- dnem, kdy se do datové schránky smluvní strana přihlásí;
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy
- nepřihlásí-li se smluvní strana do datové schránky ve
dokument za
datové schránky, považuje se tento
byl dokument dodán do
Současně je den dodání do datové
doručený posledním dnem této lhůty.
považován za okamžik doručení do
schránky adresáta smluvními stranami
'

e-mail:Smluvní

dispoziční sféry adresáta.
b) při doručování osobně:
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;
adrese určené
- dnem, V němž bylo doručeno osobě na příjemcově

k

přebírání

listovních zásilek;

příjemcově adrese určené k přebírání
dnem, kdy bylo doručováno osobě na
odmítla listovní zásilku převzít;
listovních zásilek, a tato osoba
z jakýchkoli důvodů
- dnem. kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku
místě doručení

-

c)

a to i přesto, že se v
nepřevzal či odmítl zásilku převzít.
5
uvedena adresa pro doručování dle odst.
nezdržuje, pokud byla na zásilce
tohoto článku;
při doručování poštou:
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- 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
smluvní straně jsou uvedeny V záhlaví Smlouvy.

druhe'

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.

Cena

Článek VI.
a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, Že celková cena za služby
dle této smlouvy činí 1.615.984
(slovy: jeden milion šest set patnáct tisíc devět set
osmdesát čtyři korun českých).

Kč

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.

dále sjednaných podmínek.

1

tohoto článku bude organizátorovi krajem
zaplacena podle

Kraj po nabytí účinnosti smlouvy formou
zálohy zaplatí část ceny (dále také ,,záloha“)
uvedené Vodst. 1 tohoto článku ve Výši 1.000.000
Kč (slovy: jeden milion korun
českých) na základě faktury vystavené organizátorem,
a to bezhotovostním převodem na
bankovní účet organizátora uvedený Vzáhlaví
Smlouvy (nebo na účet prokazatelně
sdělený druhé straně po podpisu smlouvy).

Zbývající část ceny uvedené V odst. 1 tohoto článku
ve Výši 615.984 Kč (slovy: šest set
patnáct tisíc devět set osmdesát čtyři 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.

Část ceny speciﬁkovaná 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.
_

Faktura musí obsahovat Veškeré náležitosti dle
zákona č. 23 5/2004 Sb., O dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon DPH“)
o
a dle zákona č. 563/1991
Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Na faktuře budou uvedeny jednotlivé
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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
povinen
náležitosti, je kraj oprávněn Vrátit ji do data splatnosti S tím, že organizátor je
Vystavit novou (opravenou) fakturu. Důvod Vrácení faktury musí být kraj em 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.
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení kraji.

Faktura se pro účely této smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné
prokazatelně
částky na účet organizátora uvedený V záhlaví Smlouvy (nebo na účet
sdělený druhé straně po podpisu smlouvy).
že se organizátor V průběhu trvání smlouvy stane plátcem DPH, je povinen
O této skutečnosti neprodleně, nejpozději do 5 dnů, písemně infonnovat kraj.

V případě,

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.
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 do
°
koncenı Her, a to fon^nou bezhotovostniho prevodu na ucet kraje
veden'Y u Komerční bank Y› a.s. Platba bude o P atřena Sten'm
J Y
zálohu.
kraje
od
obdržel
organizátor
Variabilním symbolem, pod kterým

Článek VII.
Sankce

V případě,

že jakákoliv Smluvní strana poruší povimiost nebo Závazek vyplývající ze
smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení pokuty ve Výši 0,5
z ceny dle čl. VI. odst. 1 smlouvy za každý jednotlivý případ.

%

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

%

smluvní pokutu dle odst. l tohoto článku nemá jakákoliv smluvní strana nárok
V případě, že k porušení povinností, závazků nebo termínů vyplývajících ze smlouvy

Na
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_

_

Ý

až,

,Í

,_

_

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 a úrok Z prodlení se považují za uhrazené 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.
Odpovědnost za újmu a

pojištění

Pokud činností organizátora dojde ke způsobení új my kraji nebo třetím osobám z důvodu
opomenutí, nedbalosti nebo plněním V rozporu se zákonem, jinými normami nebo
Smlouvou, je organizátor bez zbytečného odkladu tuto újmu odstranit a není-li to možné,
tak ﬁnančně uhradit. Veškeré náklady S tím spojené nese organizátor. Organizátor
odpovídá za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dodávky, služby nebo práce
provádějí. Organizátor odpovídá rovněž za újmu způsobenou okolnostmi, které mají
původ v použitých dopravních prostředcích nebo jiných věcech, které použil při plnění
i

předmětu smlouvy.

Organizátor je povinen být po celou dobu plnění předmětu smlouvy pojištěn proti újmám
způsobeným jeho čimostí včetně možné újmy pracovníků organizátora a Subdodavatelů.
Při

ov

vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vuci

pojistiteli organizátor.

Kraj je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí organizátorovi veškerou
vv
rozumně požadovanou součinnost. Náklady organizátora na pojisteni
jsou již zahrnuty ve
sjednané ceně.

Článek IX.
Zánik smlouvy

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

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

oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
je objektivně zřejmé, že organizátor porušil takovou povinnost vyplývající ze
smlouvy, která může vést k neuskutečnění nebo narušení pořádané soutěže,

kraj je
a)

případně její

části;
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b)
c)

vysokou mírou předvídatelnosti lze dospět k závěru, že jednáním organizátora
může dojít k neuskutečnění nebo narušení pořádané soutěže, případně její části;
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 spočívající v zajištění
S

realizace soutěže,

2.
3.

4.
5.

nesplnění termínů uvedených ve smlouvě,
neposkytnutí dostatečné součinnosti kraji,
neplnění pokynů kraje, pokud nej sou nevhodné nebo V rozporu s platnou právní
úpravou,
nesplnění povinnosti podávat kraji zprávu v souladu s čl. III. odst. 1 písm. k) této

smlouvy,
6.

nesplnění povinnosti dodržovat aktuální znění Manuálu Olympiády dětí
a mládeže a aktuálního znění propozic soutěže dle čl. II. odst. l písm. p)

smlouvy,

d)
e)

organizátor opakovaně (tj. nejméně dvakrát) poruší ostatní povimiosti vyplývající
ze smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednavatelem;
organizátor poruší ustanovení čl. XI. 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 infomiuje
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 povirmostí 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.

předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
dluhy a pohledávky, které vyplývají ze smlouvy.
Při
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Clánek X.
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.

Q

I ek XI.
Společná a zavěrečná ustanovení
an

.

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

řídí

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

Smlouva nabývá

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a případných dodatků ke smlouvě
vregistru smluv provede kra' kontakt na doručení oznámení O vkladu smluvní

protistraně:

e-mailová adresa:

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech

obdrzı jeden Stejnopis a kraj obdrží

tři

S platností originálu,

přičemž organizátor

stejnopisy.

Organizátor není oprávněn přenést bez písemného souhlasu kraje na třetí osobu úplně ani
částečně práva nebo povinnosti, 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 vrozsahu 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.

Vpřípadě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčimými,
zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní Strany jsou
povinny 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.
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Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé V souvislosti s realizací smlouvy
budou řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě. budou Spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy Ceské republiky.

ll

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 nevýhodných podmínek, což
stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

12

Doložka

smlouvy

dle § 23 zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů: Smlouva byla schválena usnesením Rady Karlovarského
kraje č.
1456/12/19 ze dne 5.12.2019.
platnosti

RK

13

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace služeb poskytovaných za účelem Zajištění organizace soutěže
v alpských disciplínách v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
Příloha č. 2 - Rozpočet
Karlovy Vary dne Z“

[li

'

L?`

Zgig
›

'

Karlovy Vary dne

/
Za

správnost: Bc.

'/`

.

Qz

'7
_,

)

Lenka
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Příloha

č. 1

Specifikace služeb poskytovaných za ucelem zajisteni organizace souteze
v alpských disciplínách V rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže

ČR 2020
I.

Specifikace soutěže
Organizátor je povinen poskytnout komplexní Služby spojené S přípravou a organizací
soutěže V alpských disciplínách, která se bude konat V rámci Her IX. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR 2020 (dále jen „Soutěž“ a „Hry“) a S tím souvisejících tréninků.
Soutěž se bude konat V následujících disciplínách a kategoriích:
a) kategorie: mladší žáčky, starší žačky, mladší žáci, starší žáci,
b) slalom speciál,
c) obří slalom,
d) paralelní slalom družstev.
Termín konání Soutěže: 20. l. - 23. l. 2020.
Termín konání tréninků: 19. 1. - 23. 1. 2020.
Místo konání soutěže a tréninků: Boží Dar, Skiareál Klínovec - Neklid (dále jen
,,Sportoviště“).
II.

Povinnosti organizátora
Organizátor je V návaznosti na

přílohy č. 1 Smlouvy povinen zabezpečit
vtermínech 20.
23. 1. 2020 vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin Vsouěirınosti
s organizátorem Soutěže ve Skicrossu a snowboardingu prostory sportoviště včetně
odpovídajícího Vybavení:
a) Sjezdovky a tratě pro alpské disciplíny včetně jejich stavby a průběžné úpravy, tak
aby byly odbomě/řádně připraveny V souladu S rozpisem závodů a tréninků;
b) uzavření sjezdovky Moser pro veřejnost;
c) ohraničení uzavřených prostorů a prostorů pro diváky;
d) prostor pro VIP hosty s kapacitou 10 osob;
e) adekvátní prostory pro měřící skupinu;
Í) prostory pro organizační pracovníky a zpracování výsledků.

-

čl.

I.

Organizátor je dále povinen zabezpečit V termínech 19. 1. - 23. 1. 2020 V časech podle
stanoveného rozpisu tréninků V součinnosti S organizátorem Soutěží ve Skicrossu
a snowboardingu užívání Sportoviště uvedeného V odst. 1 písm. a).

III.

Další povinnosti organizátora
Organizátor je dále povinen poskytnout nejpozději
tento článek jinak, zejména následující Služby:

do zahájení soutěže, nestanoví-li
i

personálně organizační výbor závodů dle pravidel lyžařských závodů včetně
technického vybavení a prostor pro správný Výkon jejich činnosti;
b) Zajistit a smluvně zavázat měřící skupinu ze SL ČR - Danu Timing;
c) Zajistit připojení k elektřině a přístup k internetu V prostorách pro měřící Skupinu;
a) zajistit

1

Příloha
d) zajistit aparaturu, zvukaře, hlasatele pro
e) zajistit výsledkové tabule;
Í)

zajistit

č.

1

moderování závodů;

montáž a demontáž bezpečnostních

sítí

V nebezpečných místech Sjezdovky

a Ohraničení závodních prostor
odbomě/řádně připravena V souladu S rozpisem
g) zabezpečit, aby sjezdovka byla
závodů a tréninků;
V počtu 15 osob a jejich teclmické
h) zajistit personální obsazení technické čety
l

i)

j)

do 23.

2020;
pro 15 osob rozhodčích
zajistit personální osazení, proškolení a technické Vybavení
po dobu od 20. 1. do 23. 1.2020;
delegáta Včetně jeho
zajistit ve spolupráci S SL ČR personální obsazení technického

Vybavení po dobu od

19.

1.

1.

nákladů;

teclmická četa, rozhodčí,
k) zajistit pro realizační tým závodů (organizační tým,
Skupina a technický delegát) ubytování po dobu od 19. 1. do 23. 1. 2020;
zabezpečit pro Vybrané funkcionáře závodů vysílačky po dobu od 19.
2020;
m) zajistit instalaci, údržbu a odstranění brandingu;

1)

n) startovní čísla;

O) zajistit přepisování časů pro

p) Zajistit
q) zajistit
r)

1.

měřící

do 23.

1.

web ODM;

zázemí startu;
permanentky na lanovky a Vleky pro závodníky a trenéry jednotlivých

krajských výprav;
organizace květinových ceremoniálů:
X 1 m)
0
zajištění zpevněné plochy pro umístění stupňů vítězů a logo stěny (5
logostěny
a
vítězů
V prostoru sportoviště, instalace a deinstalace stupňů

V prostoru sportoviště.

0
0

oﬁciálních Výsledků a jejich předání zástupcům kraje, Müller
Production s.r.o., České televize a ﬁrmy zajišťující streaming,
po
předání Výsledků a vypsaných diplomů moderátorům bezprostředně
skončení dané disciplíny (dle propozic je vyhlášení do 30 minut po skončení

zajištění

disciplíny),
0

V dostatečném předstihu kraji změny, které
harmonogram květinových ceremoniálů na sportovištích.

hlásit

ovlivní

časový

2

Položka
l-\

ľ\)

UJ

-l>

U'I

03
\l

LD

hlavní organizátor, přípravné práce 2000/měsíce

personální a ekonomická Služba 1 osoba
ředitel

Závodu

1

osoba/odměna

2019
24 000 Kč
30 OOO Kč

koordinátor rozhodčích a techniků 1 osoba/odměna
Závodní kancelář 2 osoby 6 dní /1500
rozhodčí ČR 15 osob/3 dny/1500
technická četa 15 osob/5 dnů/1500

moderátor

ubytování rozhodčí, četa,

org.,

technický delegát, časomíra,

0 kancelář 164 osobonocí/1000 Kč
11 doprava rozhodčí, četa, org., technický delegát, časomíra
12 instalace, údržba a odstranění brandingu
13 materiál, vybavení - Závodní kancelář
14 technický delegát SL ČR - cestovné, odměna
15 časomíra, výsledky data, výsledky
16 vysílačky pronájem 20kS/200 Kč/4dny
17 ozvučení - 3 Soutěže
18 výsledková tabule Start
19 Startovní čísla 340 kusů/260 Kč/ks
20 pronájem Sjezdovky
21 Stan - Zázemí startu
22 permanentky

Celkem

Boží Dar

Příloha

Alpské discip íny
Rozpočet

54 000 Kč
dne 18.11.2019

2020
4 000 KČ
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
18 000 Kč
67 500 Kč
112 500 KČ
30 000 Kč
164 000 KČ
10 000 KČ
6 655 KČ
3 000 Kč
27 830 KČ
72 600 KČ
19 360 Kč
63 525 KČ
78 650 Kč
106 964 KČ
254 100 KČ
36 300 Kč
437 000 KČ
1 561 984 Kč

č.

2

Celkem
28 000 KČ
50 000 Kč
20 000 Kč
10 000 KČ navíc
18 000 KČ
67 500 KČ
112 500 Kč
30 000 Kč

164 000 KČ
10 000 KČ
6 655 KČ
3 000 Kč
27 830 Kč
72 600 KČ
19 360 KČ
63 525 KČ
78 650 KČ
106 964 Kč
254 100 KČ
36 300 KČ
437 000 KČ
1 615 984 Kč

Zajišťuje školení rozhodčích

