SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
při zabezpečování podpůrně rehabilitačních programů poskytovaných
pojištěncům RBP, zdravotní pojišťovny
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi:

ST SERVIS, s.r.o.
se sídlem:
Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou
jednající:
Miroslavou Wrzeckou, jednatelkou společnosti
IČO:
633 22 528
zapsána u KOS v Ostravě, oddíl C 13456
číslo bankovního účtu:
19-6995500237/0100
(dále jen „provozovatel“)
a

RBP, zdravotní pojišťovna
se sídlem:
Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO:
47673036
zapsána u KOS v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554
zastoupena:
Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
2130908761/0710
oprávněni k jednání: ve věcech obchodních:
PhDr. Robert Hruška, tel. 596 256 182
ve věcech technických:
Ing. Antonín Polášek, tel. 596 256 248
(dále jen „RBP“ nebo „objednatel“)

I.
Předmět a účel smlouvy
1. Provozovatel prohlašuje, že provozuje plavecký bazén ve Valašském Meziříčí, Kouty
803, který za podmínek touto smlouvou stanovených bude využíván pojištěnci RBP
v rámci preventivních programů objednatele.

II.
Termín plnění
1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to v období:
01.03.2021 - 31.05.2021
01.09.2021 - 30.11.2021
s tím, že využívání bazénu pojištěnci RBP je stanoveno na 1 hodinu, každou sobotu
v době od 10:00 do 11:00 hod.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že v případě omezení, které by vzniklo z důvodů vládních
usnesení souvisejících s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19,
bude v rámci termínu plnění uvedených v bodě II.1. provedena úprava provozu bazénu
odpovídající příslušnému omezení.

III.
Způsob plnění
1. Provozovatel se zavazuje zajistit pojištěncům objednatele vstup do bazénu bez přímé
úhrady na 1 hodinu po předložení průkazky pojištěnce objednatele. Provozovatel
umožní pojištěncům objednatele veškeré běžné užívání prostor bazénu a seznámí je
s návštěvním řádem. Provozovatel je povinen poskytnout přehled počtů pojištěnců, kteří
ve fakturovaném období, v rámci dohodnuté doby dle čl. II. této smlouvy, navštívili bazén.
Přehled bude obsahovat počty pojištěnců v členění dle ceníku na dospělé, děti 7-15 let
se seniory od 65 let a děti od 4 do 7 let a bude přílohou faktury.

IV.
Cena a způsob úhrady
1. Cena za plnění předmětu této smlouvy, tzn. užívání bazénu pojištěnci objednatele, bude
objednateli fakturována dle skutečného počtu pojištěnců, kteří v daném měsíci krytý
bazén navštívili. Ceny pro vstup pojištěnců se řídí platným ceníkem vstupného, tj.:
• 139 Kč vč. DPH za 1 hodinu pobytu pro dospělého pojištěnce (věk 16 – 64 let
včetně),
• 110 Kč vč. DPH za 1 hodinu pobytu pro dětského pojištěnce a seniory (věk 7 – 15 let
včetně a nad 65 let),
• 44 Kč vč. DPH za pobyt pro dětského pojištěnce (věk 4 – 6 let včetně).
Při pobytu delším než 1 hodinu platí doplatek dle ceníku pojištěnec ze svého hotově.
Další slevy pro studenty, seniory, skupiny osob apod. nelze pojištěnci uplatnit.
3. Celková měsíční fakturovaná částka bude hrazena na základě daňového dokladu
(faktury) vystavovaného provozovatelem, vždy do desátého dne každého kalendářního
měsíce, a to za kalendářní měsíc zpětně. Sjednaná cena je konečná. Splatnost faktury je
15 dnů od data doručení objednateli.
3. Vystavená faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ujednání v této smlouvě.
Nebude-li faktura obsahovat některou stanovenou náležitost nebo bude obsahovat jinou
vadu, je objednatel oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty splatnosti provozovateli
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Provozovatel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury provozovateli přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

V.
Povinnosti provozovatele
1. Provozovatel je při plnění předmětu této smlouvy povinen:
• Zabezpečit dozor v prostorách bazénu plavčíkem.
• V případě úrazu pojištěnců objednatele poskytnout první pomoc, a pokud to bude
nutné, přivolat záchrannou službu.
• Minimálně deset dnů předem oznámit veškeré skutečnosti, které brání plnění jeho
povinností dle této smlouvy tak, aby objednatel měl dostatečný časový prostor pro
informování svých pojištěnců.
• Umístit na viditelném místě (např. na vstupních dveřích, u pokladny, na nástěnce)
plakát s informací o termínech a podmínkách plavání pojištěnců RBP.

VI.
Další ujednání
1. ST SERVIS, s.r.o. upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. n) z.č.
340/2015 Sb., o registru smluv je tzv. povinným subjektem, tj. je povinen zveřejnit
v registru smluv tuto smlouvu spolu s dalšími informacemi (metadata), a to v rozsahu dle
zákona o registru smluv. Druhá smluvní strana podpisem smlouvy poskytuje společnosti
ST SERVIS, s.r.o. výslovný souhlas ke zveřejnění smlouvy a dalších informací (metadat)
v registru smluv v rozsahu dle zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu spolu s dalšími informacemi (metadaty) dle
zákona o registru smluv zveřejní v registru smluv společnost ST SERVIS, s.r.o., a to ve
lhůtě nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uzavření této smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost
pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje ujednání, které by považovali za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, které by nepodléhalo povinnosti zveřejnění v registru smluv podle § 3 odst. 1 a §
5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze dohodou smluvních stran
formou číslovaných písemných dodatků ke smlouvě.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.
Ve Valašském Meziříčí dne 8.4.2021

……………………………………
Miroslava Wrzecká
jednatelka

V Ostravě dne 22.3.2021

………………………………
Ing. Antonín Klimša, MBA
výkonný ředitel

