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Rámcová smlouva  
 na poskytování služeb datové a výsledkové podpory na závodech řízených Českou triatlonovou 

asociací (dále jen „smlouva, nebo též rámcová smlouva“) 
 

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“)  

Článek 1. Smluvní strany  

  
Objednatel:     ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE 

Zapsán ve spolkovém rejstříku:      Spisová značka L 472 vedená u Městského soudu v Praze 

se sídlem:     Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha  
zastoupený:     Mgr. Lenka Kovářová, MBA, PhD, předseda 

IČ:     44851782 
DIČ:      
bankovní spojení:     GE Money Bank a.s 
číslo účtu:     154959142/0600    
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:    Tomáš Petr, ředitel 

    tel.: +420 777 669 711 

                     e-mail:   tomas.petr@triatlon.cz 
  

 
a 
 
  
Poskytovatel: 

Obchodní firma:    ......................................................................................................................  

Zapsána v obchodním rejstříku, či jiné obdobné evidence: 

  ......................................................................................................................  

se sídlem:  ......................................................................................................................  

zastoupený:   ......................................................................................................................  

IČ::  ......................................................................................................................  

DIČ:  ......................................................................................................................  

bankovní spojení:  ......................................................................................................................  

číslo účtu:   ......................................................................................................................  

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:  .............................................................................................  

 tel.: +420 ..............................................................................  

 e-mail: ..................................................................................  

osoba oprávněna jednat ve věcech technických:      

 tel.: +420 ..............................................................................  

 e-mail: ..................................................................................  

    
(dále jen „poskytovatel“ nebo též „uchazeč“) 
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Článek 2. Preambule  

 
Smluvní strany deklarují svůj zájem o spolupráci při realizaci veřejné zakázky s názvem „Dodávka 
fyzioterapeutické techniky pro Českou triatlonovou asociaci“. Za výše uvedeným účelem smluvní strany 
přistupují k uzavření této smlouvy. 

 

Článek 3. Předmět a účel smlouvy 

 
3.1  Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele dodávku fyzioterapeutické 

techniky dle svojí nabídky podané ve veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva (dále 
jen „nabídka uchazeče“). 
 

3.2 Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit cenu ve výši a způsobem dohodnutým v čl. 6 a 7 
této rámcové smlouvy. 

 

Článek 4. Místo a termín plnění 

 
4.1 Místem dodávky je Praha. Termín dodávky je stanoven na dobu ne delší než 56 dnů (slovy: padesát 

šest);  od podpisu této rámcové smlouvy. 

 

 

Článek 5. Realizace předmětu smlouvy a dílčího plnění 

 

 
5.1 Poskytovatel je po celou dobu účinnosti této rámcové smlouvy vázán svoji nabídkou podanou ve 

veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva (dále jen „nabídka uchazeče“). 

 
5.2 Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně shora uvedených 
 kontaktních údajů. 
 

 

Článek 6. Výše ceny 

 
 
6.1  Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a v takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 

poskytovatele související s dodávkou.  
 
6.2 Cenou se rozumí cena včetně DPH v prokázané výši. 

 
 

 
6.3 Celková částka za  dodávku činí ............................,-Kč včetně DPH (slovy: 
 ................................................. korun českých včetně DPH). 
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Článek 7. Platební podmínky 

   
7.1 Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po poskytnutí jednotlivých dílčích plnění na základě 
 poskytovatelem vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účet uvedený na těchto 
 daňových dokladech (fakturách). Splatnost daňového dokladu – faktury bude do 90 dnů ode dne jejího 
 doručení zadavateli. 
 
7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 

příslušných zákonných ustanovení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu.  

 
7.3 Záloha na plnění veřejné zakázky nebude poskytnuta. 
 
7.4 Poskytovatel bude respektovat období případné platební neschopnosti až do délky 3 měsíců, které 
 musí být objednatelem předem oznámeno. Takové období se nepovažuje za prodlení s úhradou 
 sjednané ceny. 
 

Článek 8. Subdodavatelé 

 
8.1  V případě, že je předmět plnění či jakákoli jeho část plněna prostřednictvím subdodavatele, je 

poskytovatel zavázán, jako by plnil sám. 
   

Článek 9. Ochrana informací a osobních údajů 

 

 

9.1 Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této rámcové smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho zaměstnanci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „Zákon o ochraně osobních 
údajů“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování, jakož aby i jinak neporušil Zákon o ochraně osobních údajů. Poskytovatel nese plnou 
odpovědnost za případné porušení Zákona  o ochraně osobních údajů z jeho strany. 

 

9.2 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují 
obchodní tajemství. 

 

 

 

 

 
 

Článek 10. Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu 

 
10.1  Poskytovatel odpovídá objednateli za vady a škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním 
 příslušných služeb. Poskytovatel odpovídá za řádné, odborné a včasné poskytnutí požadovaných služeb 
 v souladu s pokyny objednatele a s právními předpisy. 
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10.2 Poskytovatel odpovídá za vady a škodu způsobenou objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena v 
 souvislosti s poskytováním příslušných služeb jím zvoleným zástupcem, subdodavatelem nebo jiným 
 zaměstnancem. 
 

10.3 Tyto vady a škody je uchazeč povinen na vlastní náklady odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě 
 přiměřené charakteru zjištěné závady. Vadami se rozumí zejména: vynechání závodníka na 
 startovní a/nebo výsledkové listině, uvedení nesprávného pořadí, které není v souladu  se zápisem 
 cílového rozhodčího a/nebo nesprávně uvedené výsledkové časy, chybějící  umístění log partnerů 
 objednatele atp. Vady jsou identifikovány v rámci protestů, které obvykle podávají účastníci 
 soutěží. 
 

10.4 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
 vzniklých škod. 
 

10.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
 okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 
 

10.6  Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o 
 porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 
 

10.7 Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této 
smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné 
smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti.  

 

10.8 Za překážky dle bodu 10.5 této smlouvy se výslovně považují živelní pohromy, občanské války, 
povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelní pohromy se 
zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo 
zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení.  

Článek 11. Zánik smlouvy 

 
11.1  Objednatel je oprávněn vypovědět tuto rámcovou smlouvu, a to i bez udání důvodů, s  výpovědní 

lhůtou v délce 30 dnů (slovy: třicet); výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

 
11.2 Dodavatel je oprávněn vypovědět tuto rámcovou smlouvu, a to i bez udání důvodů, s výpovědní lhůtou 

v délce 30 dnů (slovy: třicet); výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
11.3 K platnosti předčasné výpovědi postačí doporučený dopis adresovaný na poslední známou adresu 
 druhé smluvní strany. 

 
11.3  Objednatel je oprávněno odstoupit od této rámcové smlouvy kdykoli, zejména v případě 

 podstatného porušení smluvních povinností této rámcové smlouvy. Jednostranným odstoupením od 
 smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné porušení poskytovatelem, kterým se rozumí: 

a) nedodáním předmětu. 
  

11.4 Poskytovatel může od této rámcové smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s 

 plněním svých peněžitých závazků vůči dodavateli více jak 60 (slovy: šedesát) dnů od data 
 splatnosti. 
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Článek 12. Závěrečná ustanovení 

 
12.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se řídí 

právním řádem České republiky.  
 

12.2 Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi smluvními stranami, 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v 
České republice. 

 

12.3 Poskytovatel se zavazuje uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s 
plněním této zakázky a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly subjektu, z něhož 
je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

 

12.4 Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této 
smlouvy. 

 

12.6 Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků schválených smluvními 
 stranami. 
 

12.7  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je 
uzavírána na dobu určitou do 30. listopadu 2016. 

 

12.8 Tato Smlouva má 5 stran . 
 

12.9 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení 
s platnosti originálu. 

 

12.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 

K této smlouvě je připojena 1 příloha, která tvoří její nedílnou součást: 
Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění (předložená poskytovatelem)  
 
 
 
 
Za objednatele       Za poskytovatele 
        
 
V Praze, dne.........................................    V ............................, dne ........................ 
          
 
 
..........................................................    ..................................................... 
 Jméno a příjmení               jméno a příjmení  
     ředitel  ČTA       funkce 
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Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění  
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