
Smlouva uzavřená dle § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, 

o zajištění podmínek pro výběr České republiky v judu na tréninkovém 
soustředění Hranice 2019 

 

Český  svaz judo, z.s.,  Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6  
zastoupený : Mgr. Jiřím Dolejšem, předsedou představenstva 
IČ: 00537560  
dále jen  „objednatel“  na straně jedné 
a 
Judo Železo Hranice z.s.,  
Hranice - Hranice I-Město, Hromůvka 1896, PSČ 753 01 
Zastoupený: Jakubem Horákem, předsedou   
IČO: 70866040 
dále jen „poskytovatel“ na straně druhé 
 

uzavírají následující smlouvu: 
 

1) Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit podle požadavků Objednavatele 
tréninkové podmínky pro výběr České republiky všech věkových složek v judu na tréninkovém 
soustředění Hranice 2019 pořádaném v Hranicích v termínu od 11. srpna do 16. srpna 2019 za 
podmínek uvedených níže v této smlouvě a závazek Objednatele poskytnout za to Poskytovateli 
sjednanou odměnu 

2) Název akce: Zajištění podmínek pro účast výběru České republiky v judu na tréninkovém soustředění 
Hranice. Termín: 11. až 16. srpna 2019; Místo výkonu: Hranice 

3) Sjednaná cena je 537 000,-Kč (slovy pět set třicet sedm tisíc korun) včetně DPH za celou akci. Tato cena 
je nepřekročitelná. Cena je splatná nejpozději do 14 dnů od skončení akce tj. do 30. srpna 2019. 

4) Poskytovatel je podle pokynů objednatele v uvedeném termínu povinen zajistit pro Objednatelem 
určené závodníky České republiky všech věkových složek, jejich trenéry, lékařské a rehabilitační 
pracovníky: 

- Ubytování a stravování 
- Tréninkové prostory 
- Rehabilitační prostory 

5) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy způsobem a za podmínek stanovených v zákoně, 
přičemž odstoupení musí být provedeno v písemné formě.  

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
podpisu smlouvy. 

7) Eventuální vzniklé neshody, související s touto smlouvou, budou řešeny vzájemnou dohodou ke 
spokojenosti obou stran. V případě, že by nedošlo proti očekávání k dohodě, obrátí se smluvní strany 
na příslušný soud. Rozhodným právem bude právo české.  

8) Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí občanským zákoníkem, 
autorským zákonem, případně dalšími dotčenými právními předpisy. 

9) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze v písemné formě v podobě postupně číslovaných dodatků. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom.  
 
 V Praze dne : 8. srpna 2019 
                                                                                                   . 

    Jiří Dolejš                  Jakub Horák 
                                                                                                                    
  Objednavatel       Poskytovatel 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/hranice-hranice-i-mesto-hromuvka-psc-753-01
https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/hranice-hranice-i-mesto-hromuvka-psc-753-01

