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Smlouva O spolupráci 
při zajišťování zdravotnické asistence a odborného dohledu v rámci sportovních akcí 

(dále jen ,,smlouva”) 

ı. 

sMLuvNí STRANY 

SOTES Sokolov, spol. S r.o. 
se sídlem: Chebská 1939, 356 11 
IČ: 252 48 758 
DIČ: CZ25248758 
23-“°“P@“á= 
bankovní Spojení: 27-6761640237/0100 

(dále jen ,,objednatel”)

a 

Zdravotnická záchranná Služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Závodní 390/98C, 360 O6 Karlovy Vary 
ıčz 00574660 
2a5ľ°“P@"á= 
bankovní Spojení: ČSOB a.S., č.ú.: 258008069/0300 

(dálejen ,,poSkytovatel") 

ıı. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Objednatel je podnikatelem mimo jiné v oblasti „pořádání sportovních akcí" a v rámci své činnosti 
Zajišťuje utkání V ledním hokeji. 

Poskytovatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje a na základě Zřizovací listiny je 
oprávněn mimo jiné zajišťovat Zdravotnické asistence při Sportovních, kulturních a jiných 
společenských akcích. 

Kvýkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy využívá poskytovatel výjezdovou skupinu 
rychlé Zdravotnické pomoci (dále jen ,,RZP”) ve složení stanoveném vzákoně Č. 374/2011 Sb., O 
Zdravotnické Záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Výjezdová Skupina je dvoučlenná, ve 
složení zdravotnického Záchranáře a řidiče vozidla Zdravotnické Záchranné služby. 

ııı. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
Objednatel a poskytovatel se dohodli na této spolupráci, dle které bude poskytovatel pro 
objednatele, vsoučinnosti S klubovým lékařem objednatele, za úplatu zajišťovat odborný 
zdravotnický dohled (dále jen ,,asiStenci") výjezdovou skupinou dle bodu 2.3 smlouvy, a to 
při domácích (tj. V místě Sokolov) prvoligových utkáních ledního hokeje mužstva mužů HC 
Baník Sokolov (dále jen ,,sportovních akcích“). Poskytovatel bude při těchto sportovních 
akcích pořádaných objednatelem současně zajišťovat Zdravotní péči také pro účastníky 
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těchto akcí. Za tímto účelem, a vsouvislosti sním, zajistí poskytovatel na sportovní akci po 
předchozí dohodě S objednatelem sanitní vozidlo S výjezdovou skupinou RZP, a to po celou dobu 
konání Sportovní akce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Naproti tomu se objednatel zavazuje 
za každou asistenci zaplatit poskytovateli dohodnutou úplatu, dále na každou takovou sportovní 
akci zajistí účast klubového lékaře pro součinnost svýjezdovou skupinou poskytovatele, zajistit 
parkovací místo pro sanitní vozidlo poskytovatele a pro členy Výjezdové skupiny přiměřené zázemí a 
splnit další povinnosti touto smlouvou sjednané. 

Poskytovatel bude po celou dobu trvání sportovní akce Vsouladu s ujednáním této smlouvy a 
Vsouladu se Svým předmětem činnosti a Zákonem č. 374/2011 Sb., O zdravotnické záchranné 
službě, ve znění pozdějších předpisů, připraven poskytovat zdravotní péči pro případně postižené či 
zraněné třetí osoby a v případě potřeby převážet tyto osoby do nejblizsího volného zdravotnického 
zařízení k poskytnutí další potřebné Zdravotní péče. 

Dle předchozí domluvy se zavazuje poskytovatel poskytnout dohodnutý typ Výjezdové skupiny se 
sanitním vozem na místo objednatelem určené a pro splnění účelu této smlouvy objednatelem 
zajištění, a to nejpozději 45 minut před zahájením domácího prvoligového utkání mužstva mužů HC 
Baník Sokolov a ponechat ji na tomto místě 10 minut po jeho skončení nedohodnou-li se smluvní 
Strany jinak. 

ıv. 

PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ 
Smluvní strany se dohodly, že poskytovateli náleží za asistenci Zajištěnou výjezdovou skupinou RZP 
smluvní odměna ve výši 5 490,00 Kč (slovy: pěttisícčtyřistadevadesát korun českých) za jedno 
prvoligové utkání mužů HC Baník Sokolov. 
Podkladem pro zaplacení odměny poskytovateli bude faktura vystavená objednateli 
poskytovatelem jednou měsíčně podle počtu odehraných domácích prvoligových utkání mužstva 
mužů HC Baník Sokolov, splatná nejpozději do 30 dnů ode dnejejího vystavení. 
Za každý Započatý den prodlení objednatele s úhradou odměny či jakéhokoliv jiného peněžitého 
plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve Výši 0,1 % 
Z dlužné částky za každý Započatý den, a to bez ohledu na případnou škodu. Smluvní pokuta je 
splatná do 10ti dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

V 
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.9.2021 do 31. 8.2022. 
Smluvní strany si sjednávají, že tuto smlouvu je možné ukončit dohodou, případně ji vypovědět, a 
to S výpovědní lhůtou 1 měsíc. Tato výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, V němž byla výpověd'dOručena druhé straně. 
V případě vážného porušení této smlouvy, za které se má prodlení objednatele S úhradou odměny 
či nesplnění povinnosti dle smlouvy jednou ze smluvních stran, se sjednává výpovědní lhůta v délce 
trvání 10 dnů, která začíná běžet prvním dnem následujícím po dni jejího doručení druhé smluvní 
straně. Smluvní strany sjednaly účinky doručení písemnosti dle smlouvy, tak písemný projev vůle se 
má za doručený druhé Straně třetím dnem po jeho předání poštovní či jiné přepravě, a to i 

v případě, že příjemce zásilku neobdržel či se o ní nedozvěděl. 
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VI 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Objednatel má práva požadovat poskytnutí výjezdové skupiny se sanitním vozem na domácí 
prvoligové utkání mužstva mužů HC Baník Sokolov, pokud nahlásí poskytovateli svůj požadavek 
vdostatečném časovém předstihu, nejpozději však 5 pracovních dnů před dnem tohoto utkání. 
Poskytovatel si vyhrazuje práva poskytnutí Výjezdové Skupiny se sanitním vozem odmítnout 
v případě, že požadavek objednatele nebyl vnesen včas. 

Poskytovatel je oprávněn svůj závazek dle této smlouvy nesplnit či od této Smlouvy odstoupit, a to 
bez sankcí a požadavků na náhradu škody ze strany objednatele, pokud by tím došlo kohrožení 
provozu poskytovatele nebo by toto ohrožení hrozilo. 
Objednatel se zavazuje zajistit, a nejpozději do 24 hodin před konáním sportovní akce poskytovateli 
určit vhodné místo, kde může poskytovatel se sanitním vozem po celou dobu trvání asistence 
bezúplatně parkovat a v případě potřeby Z tohoto místa bez omezení vyjet. 
Pokud objednatel nezajistí na sportovní akci poskytovateli vhodně místo pro parkování sanitního 
vozidla vzázemí pro výjezdovou skupinu, poskytovatel nemusí objednanou službu Zajistit. 
Objednatel je však povinen zaplatit poskytovateli odměnu sjednanou dle této smlouvy, přičemž 
uvedené se považuje, jakoby poskytovatel službu objednatele vykonal. 
Objednatel se zavazuje zajistit pro předmětnou výjezdovou Skupinu Zázemí kzajištění jejich 
základních potřeb, a to po celou dobu trvání asistence. 

Obıednatel ioveruje osobu odpovědnou k jednání ve věci Smlouvy paní/pana 

Poskytovatel pověřuje osobu odpovědnou kjednání ve věci smlouvy pana 

xııı. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, Z nich každé má platnost originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží pojednom. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Lze ji 

měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných 
dodatků. 

Strany potrvzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich 
pravé a Svobodné vůle, nikoliv vtísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými 
podpisy. 
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