
Ev. č.: 2514/20£SMV
Č. j.: TS·2363/2020

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KONDIČNĚ - HERNÍHO VT PRO DRUŽSTVA ŽEN A
JUNIOREK ODDĚLENÍ VOLEJBALU OLYMP CENTRA SPORTU

MINISTERSTVA VNITRA

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen Hsmlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Název: Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV- 61877-6/TS-2008 ze dne 25.
záři 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Jejímž jménem jedná:
Kontaktní osoba:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

2009.
Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
75151898
nejsme plátci DPH

Ing. Jiřím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Sportovní klub Véska, spolek
Véska 6, 783 16 Dolany
26673827
CZ26673827
Michal Slavik, předseda výboru,

E-mail:
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 6433.

(dále jen ,poskytovatel")

dále společně rovněž označeni psmjuvnÍ strany"



Článek ||.
Předmět smlouvy

1 Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout pro objednatele
v rámci svých provozních podmínek odpovidajici podmínky na zajištěni kondičně-
herního VT pro družstva žen a juniorek odděleni volejbalu OLYMP CENTRA
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, a to v terminu od 9.8.2020 do 14.8.2020
v ubytovacím zařízeni Hotel S-PORT, Véska 91, 783 16 Dolany. Poskytovatel se
zavazuje konkrétně v rámci výše uvedeného zajištěni kondičně-herního VT pro
družstva žen a juniorek odděleni volejbalu OLYMP CENTRA SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA poskytnout ve smyslu této smlouvy následujici
podmínky:

Poskytovatel tedy zajisti dostatečnou ubytovací kapacitu pro družstvo žen a
juniorek v počtu a se stanovením jednotkových cen za tyto služby vymezené
v Příloze č. 1 ke smlouvě, dále stravováni pro vrcholové sportovce, vhodnou
volejbalovou halu (rozměry, osvětleni, volná kapacita), posilovnu, regeneraci,
bazén, horské prostředí pro kondiční přípravu a možnost herni přípravy (dále jen
rovněž ,,předmět smlouvy"). výše uvedené služby, které se poskytovatel zavazuje
poskytnout objednateli, se stanovením konkrétního počtu osob, hodin a
jednotkových cen za tyto služby jsou specifikovány v Příloze č. 1 ke smlouvě.

2. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka poskytovatele, která byla na základě
zadávacího řízeni vybrána jako nejvhodnější

3. Poskytovatel se zavazuje, že bude pro objecinatele řádně vykonávat činnosti, které jsou
předmětem této smlouvy viz odst. 1 ČI. ||. smlouvy, a objednatel se zavazuje, že za řádně
provedené a v dohodnutém terminu provedené služby zaplatí poskytovateli odpovidajici
cenu ve výši, která bude odpovídat konkrétně skutečně využitým službám v rozsahu
předmětu smlouvy ve smyslu ČI Ill. smlouvy (viz. Příloha č. 1 smlouvy). Podkladem pro
zaplaceni příslušné ceny za služby bude vystavená faktura ze strany poskytovatele o
konkrétním využiti služeb ve smyslu jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 ke
smlouvě (viz ČI Ill smlouvy)

4 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a pov|nnostl při prováděni činnosti za dále
stanovených podmínek

5 Objednatel se zavazuj dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy požární ochrany a
další souvisejici právni předpisy týkající se výše uvedeného zařízeni, kde bude probíhat
kondičné-herni VT pro družstva žen a juniorek odděleni volejbalu OLYMP CENTRA
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

6. Rozsah služeb a jejich ceny jsou uvedeny v této smlouvě, a to konkrétně v Příloze č 1
ke smlouvě, která je její nedílnou součásti

Článek Ill
Odměna poskytovatele, platební podmínky,

maximálni finanční částka vyhrazená objednatelem na předmět smlouvy

1 Odměna poskytovatele je stanovena dohodou smluvních stran, a to za jednotlivá
ze strany poskytovatele řádně a včas poskytnutá plněni dle této smlouvy ve výši
jednotkových cen za jednotlivé služby uvedené a specifikované v Příloze č. 1 ke
smlouvě K jednotlivým finančním částkám uvedeným v Příloze č. 1 ke smlouvě bude
vždy připočtena příslušná DPH v zákonné výši účinné ke dni uskutečněni
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2.

3

4

5

6.

7.

zdanitelného plnění. Pokud na základě změny zákonné úpravy dojde k navýšeni či
sníženi daně z přidané hodnoty (změna příslušné sazby), tak se pro takový případ
smluvní strany dohodly, že budou o takové změně sazby DPH ze zákona již uzavírat
písemný dodatek k této smlouvě. Poskytovatel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje
veškeré náklady nutné k řádné reahzaci služeb v rozsahu dle či. ii smlouvy

Sazby poskytovatele uvedené v odstavci 1 tohoto Clá nku za jed notlivá
ze strany poskytovatele řádně a včas poskytnutá plněni dle této smlouvy ve
výši uvedené rovněž v odstavci 1 tohoto článku (viz. Příloha č. 1 ke smlouvě)
mohou být poskytovány pro objednatele po dobu účinnosti této smlouvy
maximálně až do vyčerpáni maximálni finanční částk'y v'yhrazené ze stranV
objednatele pro účel specifikovaný v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, a
to konkrétně téďY do vYčerpáni konečné, maximálni a finálni finanční částkV
189.660,- KČ včetně DPH
(siovY |ednostoosmdesátdevétt|sicšestsetšedesátkorunCeských}.

Pokud dojde ve smYsIu ČI. VIl. smloůvY k ukončeni dobV účinnosti této
smlouvy (viz. ČI. VIl. odst. 1 smlouvy) a výše citovaná maximálni finanční
částka vyhrazená objednatelem na tento předmět smloůvY nebude vYčěřpána,
nezavazuje to objednatele k v'yčerpáni zb'ylé finanční částkY na plněni uvedená
v odstavci 1 tohoto článku.

Odměna (nebo|| výše citovaná sazba za každé plněni ze strany poskytovatele pro
účel stanovený touto smlouvou) poskytovatele za příslušné plněni uvedené v odst.
1 tohoto článku, ve výši, která bude odpovídat skutečnému rozsahu využiti
výše uvedených služeb (viz. Přibha č. l), bude uhrazena avšak za současného
dodržováni podmínky, a to maximálně až do vyčerpáni finanční částky
vyhrazené objednatelem na předmět této smlouvy, přičemž výše citovaná
maximálni finanční částka jest konečná a současně nepřekročitelná (viz ČI ||.
odst. 1 a ČI. III odst 2 smlouvy), na základě daňového dokladu vystaveném
poskytovatelem po ukončeni účinnosti této smlouvy Poskytovatel se zavazuje
vystavit příslušný daňový doklad (fakturu) do deseti dnů ode dne ukončeni úč|nnost|
této smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že splatnost příslušné faktury (neboli daňového dokladu)
činí 14 kalendářních dnů od jejího doručeni na adresu objednatele

Faktura vystavená poskytovatelem bude obsahovat veškeré náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel má právo vrátit fakturu
k přepracováni, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.
pokud zde nebude odkaz na tuto smlouvu (tj evidenční číslo smlouvy objednatele a
rovněž číslo jednací smlouvy uvedené v záhlaví smlouvy). Poskytovatel se pro tento
případ zavazuje opravit fakturu do 5 kalendářních dnů od jejího vráceni
objednatelem. Po dobu opravy faktury není objednatel v prodlení s úhradou ceny
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 14-ti kalendářních dnů.

peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný dnem odepsáni fakturované
částky z jeho účtu ve prospěch poskytovatele.

Poskytovatel bere na vědomi, že objednatel, který je organizační složkou státu,
nemůže poskytovat zálohy.
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8. Faktura bude zasílána ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Platba proběhne výhradně v KČ Objednatel však umožňuje
zasláni příslušné faktury rovněž v elektroncké podobě prostřednictvim datové
schránky ID zx5ks9a nebo také na email (v kopii na email

Článek lV.
Penále za pozdní plněni

1 Jestliže poskytovatel nezajisti včasné poskytnuti služeb a plněni ve smyslu této smbuvy
v období uvedeném v ČI. || odst. 1 smlouvy a v Příloze č. 1 ke smlouvě, je poskytovatel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.- kč za každý, byt' i započatý,
kalendářní den prodlení,

2 Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byt' l započatý, kalendářní den prodlení

Článek V.
Závazky poskytovatele a objednatele

1. Poskytovatel je povinen provádět služby dle této smlouvy svědomitě a s odbornou
znalosti a péči Služby budou poskytovány v souladu s provozními předpisy stanovenými
pro nabízené služby, které jsou předmětem smlouvy

2 Poskytovatel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy poskytovat objednateli ohledně
zajištěni kondičně-herního VT pro družstva žen a juniorek odděleni volejbalu
OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA plněni (služby), které jsou
podrobně rozepsány v Příloze č 1 ke smlouvě

3. Zjisti-h pracovnici poskytovatele závadu takového charakteru, při které bude nutno
odstranit závadu. upozorni na tuto skutečnost objednatele ještě před jejím odstraněním a
tyto závady budou odstraněny po dohodě s objednatelem.

4 Poskytovatel odpovídá za všechny závady vzniklé v důsledku nekvalitního nebo
nedostatečného poskytnuti služeb a závady takto způsobené odstraní zdarma

5 Objednatel se zavazuje k potřebné součinnosti v rámci využíváni služeb, které budou
poskytovány v rámci plněni smlouvy a současně se zavazuje dodržovat bezpečnostní
předpisy a předpisy požární ochrany a další souv|se]ici právni předpisy týkající se výše
uvedeného zařízeni, kde bude probíhat kondičné-herni VT pro družstva žen a juniorek
odděleni volejbalu OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.

6. Poskytovatel je povinen provádět služby dle této smlouvy svědomitě a s odbornou
znalosti a péči.

Článek VI.
Povinnost mlčenlivosti

1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o
informacích, které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spolupracovnicích a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu objednatele žádné třetí osobě, ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná.
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a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2 Poskytovatel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny
osoby, které se budou podílet na poskytováni služeb objednateh dle této smlouvy

3. Za porušeni povinnosti mlčenhvosti osobami, které se budou podílet na poskytováni
služeb dle této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušd sám

4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy

5 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvim osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek VIl
Doba trvání a ukončeni platnosti a účinnosti smlouvy

1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to konkrétně na období od 9.8.2020 do
14.8.2020 Předmět této smlouvy takto sjednaný může být rovněž taktéž ukončen i
před uplynutím doby určené v předešlé větě tohoto odstavce (tj l před datem
14 8.2020), a to tehdy, pokud bude v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy
vyčerpána maximálni finanční částka uvedená v ČI. III. odst. 2 této smlouvy pro
konkrétni využíváni předmětu této smlouvy, tímto nejsou dotčeny další možnosti
ukončeni tohoto smluvního vztahu uvedené v této smlouvě.

2 Tato smlouva muže být ukončena z následujicich důvodů
a) Písemnou dohodou smluvních stran.
b) Písemnou výpovědi každé ze smluvních stran bez uvedeni důvodů s výpovědní

lhůtou pěti (5) dnů, která počne plynout ode dne následujiciho po doručeni výpovědi
druhé smluvní straně,

c) Písemným odstoupením od smlouvy za niže uvedených podmínek.

- Smluvní strany si tímto dohodly, že vylučuji účinky § 2004 odst. 1 NOZ. Smluvnístrany si tak sjednávají, že odstoupeni od smlouvy, a to i v případech, kdy nárok na
toto plyne ze zákona, má účinky ex nunc, je tedy účinné dnem doručeni druhé
smluvní straně. Smluvní strany tak prohlašuji, že případným odstoupením od smlouvy
není dotčeno vzájemné plněni, které bylo řádně poskytnuto a bylo přijato nebo přijato
být mělo a mohlo před tím, než nastaly účinky odstoupeni, jakož l nároky na cenu za
takové plněni včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů
poskytovatele Dále nejsou odstoupením od smlouvy dotčena ujednáni o volbě práva,
řešeni sporú a smluvní pokuty

- Odstoupeni od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně,
jak je uvedeno v předchozím bodě.

- Smluvní strany si sjednávají (krom jiných případů stanovených zákonem či toutosmlouvou). že za podstatné porušeni této smlouvy bude považováno, pokud'

- objednatel bude v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s úhradou ceny ve
smyslu ČI. Ill. této smlouvy,

- bude na poskytovatele prohlášen úpadek podle zákona č 182/2006 Sb., o úpadku azpůsobech jeho řešeni (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,insolvenčni zákon"): Pro případ prohlášeni konkursu podle insolvenčniho zákona na
poskytovatele si smluvní strany sjednávají, že objednatel může od smlouvy odstoupit
i do lhůty 30 dnů, kterou má insolvenčni správce na vyjádřeni
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- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s účinkyex nunc v případě opakovaného nepodstatného porušeni smlouvy ze strany
poskytovatele.

Článek viii.

Komunikace
Kontak za poskytovatele: Všechny požadavky Michal Slavik,

Kontaktní osoby za objednatele: . , . ,
.

Článek IX.
Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany tímto společně prohlašuji, že jsou si vědomy vzájemných práv a povinnosti
dle zákona č 110/2019 Sb , o zpracováni osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,.ZZOÚ") a nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679/EU o
ochraně fyzických osob v souvslosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR"), zejména povinnost
zpracovávat osobní Udaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Smluvní
strany se zavazuji osobní údaje zpracovávat takovým způsobem, který zaručí náležitou
bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabráněni neoprávněnému
přístupu k osobním údajům nebo jejich neoprávněnému pouZiti,

2 V případě, že jedna ze smluvních stran zjisti, že došlo či je důvodné podezření, že by mohlo
dojit k porušeni z povinnosti či povinnosti plynoucí z GDPR nebo ZZOÚ je tato strana bez
zbytečného odkladu povinná vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní stranu.

3 Nad rámec povinnosti stanovených ZZOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují
postupovat při nakládáni s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné
ze smluvních stran či třetí osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma.

Článek X.
Změna smlouvy

1 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně očíslovaným dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedilnou součásti této
smlouvy.

Článek XI.
Závěrečná ustanoveni

1 Smluvní strany prohlašuji, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP uveřejňovat uzavřené
smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) a zákonem č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavřeni smlouvy. Pokud mají obě
smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se
dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží OLYMP Smluvní strany tímto souhlasí
se skutečnosti, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v Registru
smluv.
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2. Tato smlouva nabývá p|atnost| dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti
nabývá nejdřív dnem uveřejněni v Registru smluv viz. ČI. XI. odst. 1 této smlouvy Tuto
smlouvu lze měnit či doplňovat pouze vzestupně čislovanými písemnými dodatky,
podepsanými oběma sMuvnimi stranami. jiné písemnosti, obsahující projevy stran či
osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, pracovni výkaz.
nejsou změnamt ani doplňky této smlouvy Smlouvu dále nelze měnit ústně. Všechny v
této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součásti.

3 Smluvní strany se dohodly, že si bez zbytečného odkladu písemně oznámi případné
změny v kontaktních údajích a sídlech a dalších údajích zmíněných v úvodu smlouvy

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránici řádnému plněni této smlouvy,
je povinna to bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně

5 Veškeré dohody uäněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté,
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postaveni osob, které
předsmluvni ujednáni učinily.

6. Otázky touto smlouvou neupravené se řidl obecně závaznými právními předpisy,
zejména NOZ. Zhotovitel dále prohlašuje a objednatel to bere na vědomi, že na
objednatele se nevztahuji jakékoliv všeobecné obchodní podmínky zhotovitele. Zhotovitel
prohlašuje. že závazkový vztah je dostatečně specifikován touto smlouvou.

7. jednotlivá ustanoveni smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. V případě, že některé
ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné,
zůstávají ostatní ustanoveni této smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany
se zavazuji nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanoveni ustanovením
jiným, platným, účinným a vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá
nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původního, Obdobně budou smluvní strany
postupovat při změně právni úpravy, která by měla dopad na tuto smlouvu.

8. poskytovatel se zavazuje k mlčenhvosti o všech skutečnostech, které se v souvls|osti
s touto smlouvou dozvěděl o objednateh, které mají povahu důvěrných informaci.
Poskytovatel prohlašuje, že je připraven podepsat prohlášeni o mlčenlivosti, pokud mu je
objednatel předloží k podpisu. Poskytovatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci či třetí
osoby, které použije k plněni dle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o skutečnostech,
které mají důvěrnou povahu

9 Veškerá práva a povinnosti vyplývajici z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto
práv a povinnosti nebo zákon nevylučuje. na právni nástupce obou smluvních stran.

10 Poskytovatel prohlašuje a objednatel to bere na vědomi, že bez předchozího písemného
souhlasu objednatele nepostoupí svou pohledávku za objednatelem

11 Poskytovatel bere na vědomi. že jako právnická osoba podilejici se na dodávkách
služeb hrazených z veřejných výdajů je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Poskytovatel prohlašuje,
že se případné kontrole podrobí a poskytne veškerou součinnost pro její hladký a zdárný
výkon.

12 Smluvní strany si sjednávají, že pro případ vzniku sporu budou postupovat tak, aby byl
nejprve učiněn pokus o smírné řešeni. kdy si strany vzájemným jednáním a konzultacemi
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vyjasni své pozice a pokusi se vyřešit všechny potencionálně sporné otázky tak, aby
nedošlo k soudnímu řešeni

13 Pokud nebude nalezeno řešeni na základě vzájemných jednání a konzultaci dle
předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou
souvisejici řešeny věcně. místně a funkčně příslušným soudem dle soudní soustavy
Ceské republiky.

14 Smluvní strany po přečteni smlouvy prohlašuji, že souhlasí s jejím obsahem, Ze smlouva
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku
na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

15 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, kdy objednatel obdrží po dvou
vyhotoveních, které mají platnost originálu a poskytovatel obdrží jedno vyhotoveni, které
má platnost originálu. V případě, že bude tato smlouva podepsána elektronicky
z obou smluvních stran, považuje se tato smlouva za podepsanou formou
elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů ČR.

16 Nedílnou součásti smlouvy jsou niže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - specifikace služeb a ceny (l list).

VPrazedne É . 8 . a= V¢j í':"" " dne S 'Bj 'í

Za objednatele Za poskytovatele:
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spcmovní klub Véska, spolek
Véska 6, Ddany-Véska 783 16
lČ: 266 738 27
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Cenová nabídka pro VT OLYMP CS MV oddělení volejbalu v termínu 9.-14.8.2020 pro 30 osob:

cena za jednotku bez DPH

Ubytováni plná penze (bazén v ceně)

pronájem haly l pmvoz sportoviŠť

Odpdedni svaány

Vstupy do posilovny

vmpy do welfness l r=nerace

pronájem bicyklů l bků

DPH cena za jedmku včetně DPH počet QSOb/hodin mt jednotek celkem včetně DPH

Cena celkem včetně dph 189.660,-KČ


