
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE SPORTOVNÍCH AKTIVIT 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 123-6403810267/0100
(dále jen „objednavatel")

a

2. Tomáš Růžička
datum narození:
bydliště:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „poskytov;

I.
Účelem smlouvy je zajištění koordinace sportovních aktivit při Hrách X. letní olympiády dětí a 
mládeže České republiky 2022 v rozsahu 60 hodin (dále jen „činnost“).

II.
1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajišťovat pro objednavatele činnost podle 

dohodnutého časového harmonogramu v době od 26. 6. 2022 do 1. 7. 2022.
Zajištěním činnosti poskytovatele se rozumí zejména:

a) plnění funkce trenéra sportovního družstva na sportovištích,
b) odpovědnost za bezpečnost svých svěřenců po celou dobu konání olympiády včetně obou 

cest (tam i zpět),
c) zajištění případného kontaktu na rodiče,
d) doprovod svojí skupiny na sportoviště, do stravovacího zařízení a na večerní kulturní 

programy včetně medailových ceremoniálů,
e) odpovědnost za dodržování „ubytovacího řádu“ v plném rozsahu a dodržování pořádku, 

kázně a slušného chování na sportovišti i kdekoliv na veřejnosti,
f) seznámení se a sledování zdravotního stavu svých svěřenců, v případě nutnosti 

(onemocnění, zranění, nevolnost) bezprostřední zajištění lékařské pomoci,
g) odpovědnost za shromáždění a držení potvrzení o bezinfekčnosti a zmocnění k vyzvednutí 

dítěte z nemocnice po celou dobu konání olympiády.

2) Objednavatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za zajištění činnosti cenu uvedenou v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy.

III.
1) Cena se dohodou smluvních stran stanoví ve výši 4 500 Kč. Cena je stanovena jako 

konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele.

2) Cenu za provedenou činnost zaplatí objednavatel poskytovateli po provedení činnosti, a to 
do 30 dnů ode dne ukončení sjednané činnosti formou bezhotovostního převodu na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nebo jiný účet poskytovatele, jehož řádné 
zřízení objednavateli poskytovatel doloží.
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IV.
1) Objednavatel může od smlouvy odstoupit, a to v případě, že poskytovatel neprovádí 

činnost řádně a včas. Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení 
jeho písemného vyhotovení poskytovateli.

2) Pokud poskytovatel nezajistí činnost řádně a včas a objednavatel od smlouvy 
neodstoupí podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je objednavatel oprávněn účtovat 
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za i částečné nezajištění činnosti podle 
této smlouvy.

3) Pokud objednavatel nezaplatí poskytovateli cenu v termínu uvedeném v čl. III. odst. 2 
této smlouvy za řádně a včas zajištěnou činnost poskytovatelem, je poskytovatel 
oprávněn účtovat objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý 
i započatý den prodlení.

4) Před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, lze platnost smlouvy ukončit písemnou 
dohodou smluvních stran.

V.
1) Tato smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží jedno.

2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do 
1. 8. 2022.

3) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

5) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

7) Poskytovatel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

8) Rozhodnutí o uzavření této smlouvy bylo provedeno v souladu s usnesením Rady kraje 
Vysočina č. 0259/09/2005/RK ze dne 22. 2. 2005, jímž Rada kraje Vysočina v souladu 
s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, pověřila ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina a zástupce ředitele 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, rozhodováním o závazkových vztazích Kraje 
Vysočina v rozsahu budoucího plnění do 500 000 Kč.

V )/HL47 dne 2c.4 2022 V Jihlavě dne .................................

....... ' .........................e.(há.........................

lomas Růžička Mgr. Ing. Zdenek Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

Žžkova 1882/57, 586 01 Jihlava


