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Smlouva o spolupráci
dle § 1746 odst.2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Český korfbalový svaz, z.s.
IČ: 45245363
se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
jednající Ing. Daniel Valeš, předseda Českého korfbalového svazu
(dále jen jako „Svaz“)
a
………………………………………………………………..
IČ:
se sídlem ……………………………………………………
jednající …………………………………………………….
(dále jen jako „Klub“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci
I. Úvodní ustanovení
Účelem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran při vzájemné spolupráci na
projektu s názvem „Sportovní centrum mládeže“(dále jen „SCM“)

II. Předmět spolupráce
1. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran při vytvoření a provozování
SCM .
III. Práva a povinnosti klubu
1. Klub se zavazuje zřídit SCM v místě svého působení a provozovat jej za podmínek
stanovených Svazem, k čemuž mu je Svaz povinen poskytnout nezbytnou součinnost.
2. Klub se zavazuje poskytovat video a audio příspěvky o fungování SCM pro účely zveřejnění
na webových stránkách a sociálních sítích Svazu.
3. Klub bude finančně zajišťovat fungování SCM (pronájem hal, odměny trenérům, atd.)
4. Činnost SCM za klub koordinuje:
Jméno a příjmení:
Kontakt (telefon, email):
Trenérská licence:
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IV. Práva a povinnosti Svazu
1. Svaz je povinen Klubu poskytnout nezbytnou součinnost při zřizování a provozování SCM.
2. Svaz se zavazuje, že bude usilovat o podporu SCM a umožní SCM připojit se k dotačním a
dalším žádostem, které budou programově do působnosti SCM spadat.
3. Svaz je oprávněn kontrolovat činnost SCM, zejména se může prostřednictvím pověřené osoby
účastnit tréninkových jednotek SCM bez předchozího upozornění Klubu.

IV. Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od …………… do …………………
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran, popř. jednostranným odstoupením
od této smlouvy některou ze smluvních stran za podmínek stanovených v čl. VI této smlouvy.
V. Jednostranné zrušení smlouvy
1.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě, kdy druhá
smluvní strana i přes písemné upozornění opakovaně porušila ujednání této smlouvy.
2. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší s účinky ke dni, kdy bylo oznámení o zrušení
smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
VI. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s
ní se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, majících povahu originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s
jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, a je
projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.

V Praze dne ………………

...........................
Ing. Daniel Valeš

……………………….
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