
 

Smlouva o poskytování služeb 
 
mezi smluvními stranami: 
 
Rehabilitačním ústavem Kladruby 
státní příspěvková organizace 
se sídlem: Kladruby 30, 257 62 Kladruby 
IČO: 00068705 
DIČ: CZ00068705 
č.ú: ČNB 10033121/0710 
Zastoupený: Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem   
na straně jedné (dále jen „RÚ Kladruby“ či „objednatel“) 
 
a 
 
Andriy Ivanchenko 
s místem podnikání: Tehov 46, 25801 
IČO: 08286973 
č.ú: 214464310/0600 
na straně druhé (dále jen „poskytovatel“) 
(RÚ Kladruby a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb (dále 
jen „smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění (dále jen „občanský zákoník). 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje, že bude pro RÚ Kladruby za podmínek stanovených 
touto smlouvou poskytovat masérské, rekondiční a regenerační služby (dále jen „služba“ nebo 
„služby“). Poskytovatel je držitelem živnostenského oprávnění, jehož kopie je přílohou smlouvy. 
   

II.  
Doba trvání smlouvy 

 

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od 1.7.2019 do 31.8.2019. 
 

                                                                                                                          
III. 

 Práva a povinnosti poskytovatele 
 

1. Poskytovatel se zavazuje postupovat při poskytování výše uvedených služeb s odbornou péčí a 
v souladu s platnými právními předpisy.  
 

2. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění 
této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může poskytovatele zprostit jen objednatel svým 
písemným prohlášením či zmocněním a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 
 

 
 

IV.  
Ujednání o ceně 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za službu je stanovena na 250,-Kč 

(dvěstěpadesátkorunčeských) za hodinu poskytování služeb. Poskytovatel není plátcem DPH. 
V případě, že se poskytovatel stane v průběhu platnosti této smlouvy plátcem DPH, je oprávněn si 
příslušnou sazbu DPH účtovat k ceně za služby. 
 



  

2. Odpovědnou osobou pro zadávání objednávek služeb, kontrolu odvedené práce a celkové 
měsíční fakturace je MUDr. Marie Kulakovská. Tato bude mít rovněž povinnost odsouhlasit 
každou fakturovanou měsíční částku. 
 

3. Poskytovatel bude služby dle této smlouvy RÚ Kladruby fakturovat vždy k poslednímu dni v měsíci 
se splatností 14 dnů. Nedílnou součástí faktury bude výkaz práce / objednávek realizovaných 
v příslušném měsíci. 

 
 

V. 
Skončení smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být ukončena písemnou výpovědí jakékoliv ze 

smluvních stran.  
 

VI.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

vložení do registru smluv.  
 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 

v platném znění. 
 

4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny písemně, formou vzestupně 
číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzenými oběma smluvními stranami. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který je projevem jejich pravé 
a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírána za nápadně nevýhodných 
podmínek, ji stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 
 
 

 
     V Kladrubech dne 27.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………                                                             ..……………………………….. 
         za RÚ Kladruby                      za poskytovatele     
  Ing. Josef Hendrych, MBA                                           Andriy Ivanchenko 
         ředitel RÚ Kladruby                                    
 


