
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
č. SOS/2017/07 

 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 
 
 

1. EDUHA, s.r.o.  
Studentské nám.1535, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 276 80 657 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1418239339/0800 
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Gabrielem  
 (dále jen EDUHA)         

      
a 

 
2. Atletický klub Olomouc z.s. 

17. listopadu 1139/3 

779 00 Olomouc  

IČ: 41031369 

zastoupená předsedou Miroslavem Hrabalem 

 (dále jen Atletika)  

 
v souvislosti s pořádáním Sportovního soustředění atletického oddílu 2017 uzavírají tuto smlouvu o spolupráci: 

 
1. Předmět smlouvy 

 
1. EDUHA poskytuje tímto ubytování pro účastníky akce Sportovní soustředění atletického klubu 2017 

ve vysokoškolských ubytovnách na Studentském náměstí v Uherském Hradišti v počtu 50 lůžek. 
2. Tyto prostory poskytuje od 14.8.2017 do 18.8.2017. 
3. Prostory musejí odpovídat hygienickým požadavkům stanovených obecným předpisem. 
4. EDUHA poskytne Atletice nejpozději do 4.7.2017 seznam pokojů. 
5. Smluvní strany se dohodly, že Atletika je povinna hradit pouze skutečně využité ubytovací kapacity 

v rámci akce Sportovní soustředění atletického oddílu 2017. 
 

2. Cena a platební podmínky 
 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně 350,- Kč/den/osoba/lůžko včetně aktuální sazby DPH. 
Předpokládaná cena za ubytování činí: 200 nocí x 350 Kč = 70.000 Kč. 

2. Atletika se zavazuje, že případné škody způsobené ubytovanými během akce Sportovní soustředění 
atletického oklubu 2017 uhradí v plné výši. 

 
3. Pravidla ubytování 

 
1. Pracovníci studentské ubytovny budou ubytovávat účastníky akce Sportovní soustředění atletického 

klubu 2017 pouze po předložení platného dokladu totožnosti a kontrole jména účastníka 
v obdržených podkladech pro ubytování. 

 
 

4. Doložka dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv 
 

1. EDUHA je podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. povinným subjektem a tato smlouva se povinně 
uveřejňuje prostřednictvím Registru smluv. 

2. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část 
smlouvy nevyloučily z uveřejnění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu prostřednictvím Registru smluv uveřejní EDUHA s tím, že 
nebude-li smlouva takto uveřejněna do 20 dní od jejího uzavření, je druhá smluvní strana povinna 
zajistit její uveřejnění sama. Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby bez zbytečného odkladu byly 
vzájemně informovány o uveřejnění smlouvy zasláním potvrzení správce Registru smluv o provedení 
operace (uveřejnění smlouvy). 

4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění v Registru smluv. 
 



 
5. Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.   
2. Od smlouvy je možné jednostranně odstoupit pouze za předpokladu, že některá ze smluvních stran 

hrubým způsobem poruší ujednání této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky se souhlasem obou smluvních 
stran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne  14.8. 2017        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………….. ……………………………………… 
                Ing. Stanislav Gabriel Miroslav Hrabal 
                 jednatel EDUHA, s.r.o.                                        předseda Atletického klubu Olomouc z.s. 

 
 

 


