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Smlouva o zajištění služeb 
 

Smluvní strany: 

 

Město Kopřivnice 

se sídlem:   Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,  

Zastoupené:  Mgr. Michaelou Raškovou, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, 

oprávněnou k podpisu smlouvy dle vnitřního předpisu objednatele 

IČO:                       00298077 

DIČ:                    CZ00298077 

Bankovní spojení:  1767241349/0800 

dále jen ,,objednatel“ 

 

a 

 

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z.s. 

se sídlem:           Kpt. Nálepky, 742 21, Kopřivnice 

jednající:           Jurajem Haraštou, předsedou 

IČO:             22873279 

DIČ:            CZ22873279 

Bankovní spojení: Fio banka a. s., č. ú. 237276021/2010 

Společnost zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 

vložka 9053 

dále jen ,,poskytovatel“ 

 
uzavírají 

po vzájemném projednání v souladu s ustanovením §  1746 odst 2 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen 
„smlouva“): 

 

I. 

Účel  a předmět smlouvy 

 

1. Poskytoval se zavazuje zajistit v rámci běžeckého závodu: „17. ročník Běh rodným 

krajem Emila Zátopka“  (dále také jako „závod“) tyto služby:  

 

- pořadatelskou službu 

- službu rozhodčích  

- zdravotní službu 

- bezpečnostní službu 

- úklidovou službu 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2079
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
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dle specifikace objednatele (dále jen „předmět smlouvy“) uvedené v příloze této  

smlouvy, která je její nedílnou součástí, a to  v termínu  21. 9. 2019 minimálně od 6:30 

do 14:00. 

 

2. Místem dodání služby objednateli je prostor závodiště, včetně zázemí, a to zejména 

Základní škola Dr. Milady Horákové v Kopřivnici (prezentace, šatny, zázemí); prostor 

trasy běhů dětských kategorií; prostor trasy lidového běhu a prostor trasy hlavního 

závodu v Moravskoslezském kraji.  

 

3. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí řádné poskytnutí objednaných služeb bez 

závad.  
 

4. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

5. Služby budou vykonávány viditelně označenými osobami zajišťujícími sjednané plnění 

za poskytovatele. Poskytovatel je povinen informovat objednatele o závažných 

skutečnostech při plnění této smlouvy. 

 

 

II.  

Kupní cena a způsob úhrady 

 

1. Objednatel se zavazuje uhradit za předmět smlouvy specifikovaný v čl. I této smlouvy 

kupní cenu ve výši 120.000 Kč včetně DPH (slovy: stodvacettisíc korun českých). 

Částka bez DPH činí 100.000,- Kč. 

 

2. Částka ve výši 120.000 Kč bude uhrazena ve dvou splátkách na základě faktur každá ve 

výši 60.000,- Kč včetně DPH. První faktura bude  poskytovatelem vystavena do 10 dnů 

od podpisu smlouvy (první splátka). Druhá faktura bude  poskytovatelem vystavena po 

splnění poskytnuté služeb objednateli dle této smlouvy, nejpozději však do 30.9.2019. 

 

3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platného zákona o dani 

z přidané hodnoty. 

4. Platba bude realizována výhradně v CZK, a to bezhotovostním převodem na účet 

objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo v daňovém dokladu, pokud bude 

odlišný. Dnem zaplacení se rozumí okamžik odepsání částky odpovídající kupní ceně 

z účtu kupujícího. 

5. Daň z přidané hodnoty bude fakturována ve výši dle právních předpisů platných v době 

dodání objednávky. 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 

stane-li se takovým v  budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné 

pouze pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanoveních 

ostatních, smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit 
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ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu 

vadného ustanovení. 

 

2. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 

ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.   

 

3. Tato smlouva je uzavřena dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

a účinném znění a práva a povinnosti, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a veškeré spory vyplývající z této 

Smlouvy nebo s touto Smlouvou spojené se budou řešit u věcně a místně příslušného 

soudu v ČR, určeného sídlem kupujícího.  

 

5. Tato smlouva čítá 4 strany včetně přílohy a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech 

v českém jazyce s platností originálu, kdy každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.  

  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

 

7. Veškeré změny této smlouvy je třeba činit výhradně písemně. Písemná forma je 

nezbytná i pro právní jednání směřující ke vzdání se požadavku písemné formy.  

 

 

 

V Kopřivnici dne 13.5.2019                           V Kopřivnici dne 10.5.2019 

 

 

         

 

………………………………                                            ……………………………… 

    Mgr. Michaela Rašková                                                            Juraj Harašta  

vedoucí odboru školství, kultury a sportu                                  předseda spolku    
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Příloha  

 

 

- pořadatelskou službu 

Pořadatelskou službou se rozumí služba zajištěná v den závodu minimálně 15 osobami 

srozuměnými s harmonogramem a propozicemi závodu. Organizaci těchto osob zajišťuje člen 

Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, kterého klub určí nejpozději 14 dnů před dnem 

konání akce. Pokyny k závodu budou poskytovateli  odeslány nejpozději týden před akcí, tj. do 

14.9.2019. 

 

- službu rozhodčích  

Službou rozhodčích se rozumí služba zajištěná v den závodu minimálně 10 osobami 

srozuměnými s harmonogramem a propozicemi závodu. Organizaci těchto osob zajišťuje člen 

Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, kterého klub určí nejpozději 14 dnů před dnem 

konání akce. Pokyny k závodu budou poskytovateli odeslány nejpozději týden před akcí, tj. do 

14.9.2019. 

 

- zdravotní službu 

Službou zdravotní se rozumí služba zajištěná v den závodu minimálně 2 osobami srozuměnými 

s harmonogramem a propozicemi závodu. Tyto osoby musí mít potřebné proškolení. Organizaci 

těchto osob zajišťuje člen Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, kterého klub určí 

nejpozději 14 dnů před dnem konání akce. Pokyny k závodu budou poskytovateli odeslány 

nejpozději týden před akcí, tj. do 14.9.2019. 

 

- bezpečnostní službu 

Službou bezpečnostní se rozumí služba zajištěná v den závodu minimálně 5 osobami 

srozuměnými s harmonogramem a propozicemi závodu. Organizaci těchto osob zajišťuje člen 

Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, kterého klub určí nejpozději 14 dnů před dnem 

konání akce. Pokyny k závodu budou poskytovateli odeslány nejpozději týden před akcí, tj. do 

14.9.2019. 

 

- úklidovou službu 

Službou úklidovou se rozumí služba zajištěná v den závodu minimálně 8 osobami srozuměnými 

s harmonogramem a propozicemi závodu. Organizaci těchto osob zajišťuje člen Atletického 

klubu Emila Zátopka Kopřivnice, kterého klub určí nejpozději 14 dnů před dnem konání akce. 

Splněním služby se rozumí uvedení, akcí dotčených prostor, do původního stavu. Sportovní 

vybavení a materiál bude uskladněn v městských objektech dle pokynu hlavního organizátora 

akce. Pokyny k závodu budou poskytovateli odeslány nejpozději týden před akcí, tj. do 

14.9.2019. 


