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Rámcová smlouva o poskytování benefitního programu 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
dle ust. § 1746 odst. 2 ve spojení s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále též „OZ“) 
(dále jen „smlouva“) 

 

 

Smluvní strany 

 

1.  Psychiatrická nemocnice Bohnice 

se sídlem:  Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 - Bohnice  
IČO:   00064220 
DIČ:  CZ00064220 
Bankovní spojení:   Česká národní banka, číslo účtu 16434081/0710     
zastoupena:  MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel 
ID datové schránky:  vkthpk3  
 
dále jen „objednatel“ 

a 

2. MultiSport Benefit, s.r.o. 

se sídlem:    Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4   
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281  
IČO:   24715298  
DIČ:   CZ24715298  
Bankovní spojení:   2104561127/2700  
zastoupena:   Mariánem Škripeckým, jednatelem a panem Miroslavem Rechem, jednatelem 
ID datové schránky: qjws2rx   
   
dále jen „poskytovatel“ 

(objednatel a poskytovatel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

navazující na nadlimitní veřejnou zakázku „Podpora sportovních a pohybových aktivit zaměstnanců“ 

zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZZVZ“). Poskytovatel byl pro účely této smlouvy vybrán v souladu s ustanoveními § 122 a 

násl. ZZVZ, tj. nabídka poskytovatele byla pro účely této smlouvy vybrána jako nejvhodnější. 

Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce 

02421401, jakož i s nabídkou poskytovatele na plnění veřejné zakázky. 
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1. Účelem smlouvy  

1.1.  Účelem této rámcové smlouvy je sjednání podmínek plnění objednávek benefitních karet pro 

zaměstnance objednatele, které zaměstnancům objednatele budou umožňovat účast v benefitním 

programu, spočívajícím v bezplatném využívání služeb vybraných sportovních a relaxačních center 

v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška FKSP“; dále též jen „benefitní program“). 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy jsou:  

a) dodávky benefitních a k nim přidružených karet (dále též „zboží“) pro zaměstnance 

objednatele, resp. Jejich blízké, které zaměstnancům objednatele a jejich blízkým budou 

umožňovat bezplatné užívání služeb vybraných sportovních a relaxačních center (dále jen 

„centra“) a to podle potřeb objednatele, resp. jeho zaměstnanců; 

b) zajištění možnosti bezplatného čerpání služeb center na základě dodaných a aktivovaných 

benefitních karet, a to za podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace; 

c) poskytování služeb on-line rozhraní. 

2.2. Benefitní karty 

2.2.1 Benefity spočívají v možnosti čerpání služeb sportovních a relaxačních center uvedených v 

on-line rozhraní, která jsou smluvními partnery poskytovatele. Benefitní karta musí svého 

držitele, tj. zaměstnance objednatele (dále též pouze „držitele“), opravňovat minimálně 

k jednomu bezplatnému vstupu do každého centra denně, a to v rámci provozní doby 

centra. Vstup do centra může být limitován časově, nesmí být však kratší než 60 minut.  

2.2.2. Benefitní karta bude vystavena na konkrétní osobu svého držitele, bude nepřenosná a 

opatřena jednoznačným identifikátorem benefitní karty.  

2.2.3.  Benefitní karta je aktivní teprve okamžikem její aktivace pověřenou osobou objednatele 

v on-line rozhraní k datu, které pověřená osoba objednatele zvolí. Před aktivací karty nelze 

na jejím základě využívat služeb center. Objednatel je oprávněn provádět deaktivaci karet.  

2.2.4. Zaměstnanec objednatele je za podmínek upravených ve smlouvě oprávněn k obdržení 

jedné karty. 

2.2.5. Ke každé kartě může oprávněný zaměstnanec objednatele přiobjednat 2 karty doprovodné 

a až 3 karty dětské do 15 let věku dítěte. Doprovodné karty je možné vydat pouze pro osoby 

blízké či životní partnery (druh/družka) zaměstnance. Doprovodné a dětské karty jsou 
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hrazeny v plné výši zaměstnancem zaměstnavateli (srážkami ze mzdy nebo jiným 

dohodnutým způsobem). Dojde-li k ukončení platnosti karty zaměstnance, tak budou 

automaticky ukončeny veškeré přidružené karty (Doprovodné a Dětské).  

2.3. On-line rozhraní 

2.3.1 Poskytovatel je povinen po celou dobu účinnosti této smlouvy provozovat informační 

systém pro správu a objednávání benefitních karet prostřednictvím on-line webového 

rozhraní, které bude dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu prostřednictvím sítě internet.  

2.3.2. Poskytovatel je povinen zpřístupnit objednateli on-line rozhraní do 5 pracovních dnů po 

nabytí účinnosti této smlouvy. Za tímto účelem je poskytovatel ve lhůtě sjednané ve větě 

předchozí zejména povinen objednateli písemné sdělit adresu on-line rozhraní, veškeré 

nezbytné přístupové údaje a dokumentaci v českém jazyce, která bude v nezbytných 

podrobnostech na uživatelské úrovni popisovat užívání on-line rozhraní pro objednatele. 

Poskytovatel je povinen na písemnou žádost objednatele bez zbytečného odkladu po 

doručení takové žádosti rušit a zřizovat přístupy do on-line rozhraní zaměstnancům 

objednatele za účelem správy benefitních karet dle této smlouvy a zadávací dokumentace.  

2.3.3 Poskytovatel je povinen zaškolit v užívání on-line rozhraní zaměstnance objednatele na 

uživatelské úrovni na pracovišti objednatele.  

3. Dodávka předmětu smlouvy 

3.1. Jednotlivé dodávky benefitních karet v průběhu platnosti smlouvy budou upraveny dílčími 

objednávkami. Objednatel má právo kdykoliv v době účinnosti této smlouvy zadat poskytovateli 

dílčí objednávku na zboží dle svých aktuálních potřeb a požadavků a stanovit tak vždy konkrétní 

množství zboží.  

3.2. Dodávky benefitních karet budou realizovány na základě objednávek zadaných poskytovateli 

prostřednictvím on-line rozhraní.  

3.3. Objednávka je prostřednictvím on-line rozhraní zadaná, pokud se zaměstnanec objednatele za 

podmínek této smlouvy prostřednictvím on-line rozhraní řádně přihlásí do benefitního programu 

(tj. vyplní k tomu určený on-line formulář) a pokud pověřený pracovník kupujícího v online rozhraní 

toto přihlášení potvrdí.  

3.4. Dodávky benefitních karet budou realizovány v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin. 

Poskytovatel dopraví benefitní karty do sídla objednatele – Psychiatrická nemocnice Bohnice, 

Ústavní 91/7, 181 02 Praha, odbor personální.  
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3.5. Poskytovatel je povinen dodávat benefitní karty jedenkrát za kalendářní měsíc. Benefitní karty dle 

objednávek zadaných do 15. dne kalendářního měsíce je poskytovatel povinen dodat objednateli 

do 25. dne téhož kalendářního měsíce, ledaže si smluvní strany dohodnou lhůtu delší.  

3.6. Poskytovatel je povinen předat objednateli společně s dodávkou benefitních karet veškerou 

dokumentaci nutnou k jejich převzetí a řádnému užívání včetně případné dokumentace vyžadované 

právními předpisy, vyjma dokladů vztahující se ke všem vydaným benefitním kartám společně a 

objednatel již doklady má.   

3.7. Závazek poskytovatele dodat benefitní karty je splněn řádným a včasným dodáním benefitních karet 

do sídla objednatele a jejich převzetí objednatelem. Uskutečněné řádné provedené dodávky potvrdí 

objednatel svým podpisem na písemném předávacím protokolu již podepsaném poskytovatelem, 

čímž objednatel dodané benefitní karty převezme. 

3.8. Objednatel není povinen benefitní karty převzít, nebyly-li všechny dodány v souladu s touto 

smlouvou, a to zejména pokud je poskytovatel nedodá ve sjednaném místě dodání, v objednaném 

počtu, pokud budou jakýmkoliv způsobem poškozené.   

3.9. Objednatel se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství benefitních 

karet. Množství, uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Podpora sportovních 

a pohybových aktivit zaměstnanců“ je pouze předpokladem objednatele, odpovídá však jeho 

reálným potřebám. Z toho plyne, že v tomto ohledu poskytovateli nevznikají za žádných okolností 

práva k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod, pokud objednatel neodebere 

předpokládané množství benefitních karet. Skutečně odebrané množství se bude vždy odvíjet od 

aktuální potřeby objednatele. 

3.10. Poskytovatel odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením 

a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů. 

3.11. Poskytovatel nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé objednateli v důsledku porušení 

povinností poskytovatele spojených s dodáním předmětu smlouvy. 

 

4. Kupní cena a platební podmínky 

4.1. Cena za 1 kus benefitní karty za 1 kalendářní měsíc:  

550 Kč bez DPH  

0 Kč výše DPH v Kč  

550 Kč včetně DPH  
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4.2. Sjednaná cena je sjednaná jako maximální a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené 

s poskytováním předmětu plnění, tj. rovněž cenu za výrobu a dodání benefitních karet do místa sídla 

objednatele, provozováním on-line rozhraní, poskytování podpory. 

4.3. Za změnu ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH. Rozhodným dnem pro změnu kupní ceny 

z důvodu zákonné změny sazby DPH je den účinnosti takové změny.  

4.4. Poskytovatel není oprávněn účtovat objednateli cenu za dobu, po kterou je na základě ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen nouzový stav a v důsledku usnesení 

vlády ČR nebo v důsledku jiného opatření orgánu veřejné správy ČR nelze využívat služeb 

sportovních a relaxačních center. 

4.5. Objednatel neposkytuje zálohy.  

4.6. Splatnost faktur je 60 dnů od okamžiku jejich doručení objednateli. Dnem splatnosti faktur 

se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. 

4.7. Poskytovatel odesílá faktury prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury@bohnice.cz. 

Úhrada ceny bude provedena až po převzetí zboží bezhotovostně na účet poskytovatele. Faktury 

budou poskytovatelem vystavovány vždy měsíčně zpětně za objednatelem objednané a 

poskytovatelem objednateli poskytnuté služby v uplynulém kalendářním měsíci.  

4.8. Daňový doklad – faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu – faktury dle § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 

v § 435 OZ. Daňový doklad musí obsahovat cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu s DPH, evidenční 

číslo smlouvy a kopii předávacího protokolu karet podepsaného pověřenou kontaktní osobou 

objednatele.   

4.9. Objednatel je oprávněn daňový doklad – fakturu vrátit bez zbytečného odkladu po jejím doručení 

v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude úplná. Poskytovatel je povinen 

odstranit nesprávné údaje či doplnit chybějící údaje. Lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 

opravené faktury objednateli. 

4.10. Objednatel s poskytovatelem se dohodli, že v případě, že by objednatel neuhradil kupní cenu nebo 

její část včas do data splatnosti uvedeného na faktuře, může poskytovatel po objednateli požadovat 

smluvní úrok z prodlení v následující výši: za 1. - 60. den prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za 

každý den prodlení, od 61. dne prodlení ve výši odpovídající zákonnému úroku z prodlení – 

posuzováno od data splatnosti daňového dokladu. 

mailto:faktury@bohnice.cz
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4.11. Pro případ nedodržení dodávky předmětu plnění ve sjednaném termínu, má objednatel právo 

uplatnit vůči poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny v Kč bez DPH nedodaného 

předmětu plnění za každý i započatý den prodlení. Výše pokuty není omezena. 

4.12. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na možnost objednatele požadovat náhradu škody vzniklé 

porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

4.13. Pokud objednatel u poskytovatele uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktur, 

není objednatel povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží.  

4.14. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do šedesáti (60) dnů od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 

uvedený v písemné výzvě. 

5. Odpovědnost za vady 

5.1.  Poskytovatel je povinen objednateli dodat benefitní karty zcela nové, plně funkční a ve stavu, 

v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným právním předpisům Evropské unie a 

požadavkům stanovenými právními předpisy České republiky, které se vztahují k benefitním 

kartám, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů. 

5.2.  Poskytovatel poskytuje záruku za jakost každé dodané benefitní karty vždy od okamžiku jejího 

převzetí objednatelem do konce doby její platnosti, nejdéle však po dobu 24 měsíců od jejího 

převzetí objednatelem (tato doba též „záruční doba“). Poskytovatel se v rámci této záruky 

zavazuje, že zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé 

vlastnosti a vlastnosti sjednané touto smlouvou.  Poskytovatel je povinen objednatele neprodleně 

informovat o případných zjištěných vadách již dodaného zboží.  

5.3.  Sjednaná záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nebo držitel benefitní karty, tj. 

zaměstnanec objednatele, nemůže benefitní kartu užívat pro vady, za které zodpovídá 

poskytovatel.  

5.4.  Benefitní karta má vadu zejména tehdy, jestliže nemá vlastnost sjednanou toutu smlouvou nebo 

stanovenou v zadávací dokumentaci. Benefitní karta má vadu zejména tehdy, pokud: 

a) údaje uvedené či nahrané na benefitní kartě obsahují chybu; 

b) benefitní kartu nelze využít k čerpání benefitů uvedených v on-line rozhraní.  
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5.5.  Poskytovatel odpovídá za vady, které má benefitní karta v okamžiku jejího převzetí i když se vada 

stane zjevnou později. Poskytovatel odpovídá i za vady benefitních karet, které vzniknou během 

záruční doby.  

5.6. V případě výskytu vady benefitní karty má objednatel dle své volby právo na: 

a) bezplatné dodání bezvadné náhradní benefitní karty do 3 pracovních dnů od oznámení 

vady; nebo 

b) bezplatné odstranění vady ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejího oznámení, není-li mezi 

poskytovatelem a objednatelem s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta 

lhůta jiná.  

5.7. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní 

pokuty. 

6. Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry 

z této smlouvy vyplývající, vznikající a související platným právem České republiky. 

6.2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními 

v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

6.3. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou 

ze smluvních stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy.  

6.4. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy třetí osobě nebo 

jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.5. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění je poskytovatel 

povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu 

finanční kontroly.  

6.6. Poskytovatel se zavazuje, že dodané benefitní karty budou: 

 plně funkční a způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu; 

 umožňovat čerpání bebefitů uvedených v on-line rozhraní; 

 odpovídat sjednané specifikaci, tj. splňovat veškeré požadavky sjednané touto smlouvou a 

stanovené zadávací dokumentací; 

 bez faktických i právních vad.  

6.7. Poskytovatel zaručuje a odpovídá za to, že on-line rozhraní bude: 

 v době sjednané touto smlouvou plně funkční, umožňovat plnění dle této smlouvy; 
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 v době sjednané touto smlouvou prostřednictvím sítě internet dostupné objednateli a jeho 

zaměstnancům.  

6.8. Objednatel je povinen: 

 převzít dílčí plnění dodané včas a odpovídající specifikaci dle této smlouvy a dílčí 

objednávky; 

 zaplatit dodavateli fakturovanou cenu plnění vč. DPH za řádně dodané zboží dle dílčí 

objednávky. 

6.9. Každá ze smluvních stran souhlasí, aby druhá smluvní strana za účelem sjednání a uzavření této 

smlouvy zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné a automatizované podobě osobní údaje 

pověřených zaměstnanců, a prohlašují, že jejich zaměstnanci byli poučeni o svých právech 

v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů a že jde o zpracování pro účely oprávněných 

zájmů správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 

a souvisejících českých právních předpisů. 

6.10. Za účelem zveřejnění této smlouvy, a příp. dílčích objednávek na jejím základě uzavřených, uděluje 

dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv a na 

profilu zadavatele. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.  

6.11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Informačním systému Registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí 

zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků v Informačním systému 

Registru smluv, a to způsobem dle shora uvedeného předpisu. 

6.12. V návaznosti na naplnění požadavků dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ objednatelem je poskytovatel povinen 

po celou dobu plnění z této smlouvy dodržovat veškeré české i evropské právní předpisy s důrazem 

na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Vůči případným poddodavatelům je poskytovatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 

smluvních podmínek jako je určena v této smlouvě a řádně a včas hradit své finanční závazky, a to 

v návaznosti na úhradu plnění z této smlouvy objednatelem poskytovateli. 

Poskytovatel předložil jako součást své nabídky v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla 

uzavřena tato smlouva, Čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědných vztahů 

v dodavatelském řetězci. Toto čestné prohlášení tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její 

Příloha č. 1. 
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Za účelem kontroly splnění výše uvedených požadavků ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ je 

objednavatel oprávněn po poskytovateli požadovat prokázání splnění požadavků. Objednatel má 

zejména právo si na poskytovateli vyžádat předložení smluv uzavřených s poddodavateli, stejně jako 

doložení, že úhrady poddodavatelům byly ze strany poskytovatele provedeny řádně a včas, 

poskytovatel je povinen objednateli kontrolu umožnit a prokázat splnění uvedených požadavků. V 

případě, že poskytovatel nesplní svou povinnost umožnit objednateli kontrolu a/nebo prokázání 

splnění uvedených požadavků, jedná se na straně poskytovatele o podstatné porušení smlouvy, 

které zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle 

na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 

předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 

překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 

vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení se svými povinnostmi dle smlouvy. 

Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto 

povinnosti spojeny. 

Smluvní strany se dohodly, že pandemie onemocnění COVID-19 není považována za okolnost 

vylučující odpovědnost, a to s ohledem na skutečnost, že se toto onemocnění na území ČR vyskytuje 

ke dni uzavření této smlouvy již déle jak jeden (1) rok a smluvní strany mohou překážky s ním 

spojené již dostatečně předvídat a zohlednit před uzavřením této smlouvy. 

7.2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nezpůsobí neplatnost celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného právního předpisu 

kterékoliv ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval 

neplatnost, bude tato posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a smluvní strany 

se v této věci budou řídit obecně závaznými právními předpisy. 

7.3. Smlouva zahrnuje úplnou dohodu smluvních stran a neexistují žádné jiné ústní ani písemné smlouvy, 

kterými by se smlouva řídila. Její obsah lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že jména kontaktních osob a kontaktní údaje 

uvedené ve smlouvě lze měnit jednostranným písemným oznámením zaslaným druhé smluvní 

straně. 



Číslo smlouvy: 2021/264 

 Stránka 10 

 

7.4. Jakékoliv informace, oznámení a sdělení, které mají být sděleny jednou ze smluvních stran druhé 

smluvní straně, budou považovány za řádně předané, pokud budou osobně předány kontaktní 

osobě nebo zástupci druhé smluvní strany nebo pokud budou zaslány doporučenou poštou nebo 

datovou schránkou na adresu smluvní strany uvedenou v této smlouvě. 

7.5. Kontaktní osoby objednatele a poskytovatele ve věcech této smlouvy: 

Na straně poskytovatele: 

Jméno a příjmení: Tomáš Voldřich, tel.: 720 974 287, e-mail: t.voldrich@multisport.cz 

Na straně objednatele:  

Jméno a příjmení: Dana Podzemská, tel: 284 016 127, e-mail: dana.podzemska@bohnice.cz 

Jméno a příjmení: Mgr. Daniel Machocký, tel: 284 016 131, e-mail: daniel.machocky@bohnice.cz 

7.6.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

7.7. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců počínající ode dne účinnosti smlouvy, 

případně na dobu kratší, a to do okamžiku vyčerpání cenové nabídky, podle toho, která 

skutečnost nastane dříve. 

7.8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně 

a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy 

a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat 

a případně přijmou opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu 

či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 

Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

7.9. Tato smlouva může být před uplynutím sjednané doby platnosti ukončena na základě písemné 

smlouvy smluvních stran nebo na základě písemné výpovědi učiněné jednou ze smluvních stran a 

doručené druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výpovědní 

doba se počítá od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Od této smlouvy může být rovněž 

odstoupeno v případě, že je tak v této smlouvě dohodnuto a/nebo v případě, že ji druhá smluvní 

strana podstatným způsobem poruší. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného 

vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a 

povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se netýká zjm. nároku na 

náhradu škody, smluvní pokutu a povinnost mlčenlivosti.  

mailto:dana.podzemska@bohnice.cz
mailto:daniel.machocky@bohnice.cz
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7.10. Pro účely této smlouvy se za její podstatné porušení považuje takové porušení, u kterého smluvní 

strana porušující dohodu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s 

přihlédnutím ke všem okolnostem daného obchodního případu, by druhá smluvní strana neměla 

zájem dohodu uzavřít. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se zejména považuje 

prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči dodavateli po dobu delší 90 dnů a na straně 

dodavatele prodlení s dodávkou předmětu smlouvy po dobu delší 30 kalendářních dnů anebo 

dodávek zboží dodaných v rozporu s podmínkami smlouvy nesplňujících požadavky dle zvláštních 

právních předpisů. 

7.11. Formální komunikaci mezi smluvními stranami, v souvislosti s touto smlouvou, lze vést pouze 

písemně, tedy doporučeným dopisem a/nebo e-mailem. 

7.12. Změny smlouvy mohou být činěny pouze na základě vzájemné smlouvy obou smluvních stran 

podepsanými písemnými dodatky, které budou číslovány a takto označovány.  

7.13. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží 

2 vyhotovení a poskytovatel obdrží jedno vyhotovení. 

7.14. Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy, která není uzavírána v tísni, ani za nápadně 

nevýhodných podmínek, připojují na její závěr dle své svobodné a pravé vůle smluvní strany své 

vlastnoruční podpisy. 
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7.15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

7.15.1. příloha č. 1 – Seznam sportovních a relaxačních center  

7.15.2. příloha č. 2 - Čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědných vztahů v 

dodavatelském řetězci 

 

V Praze dne: shodné s datem el. podpisu 

 

 

 

_________________________ 

V Praze dne: shodne s datem el. podpisu 

 

 

 

                 ________________________ 

MUDr. Martin Hollý, MBA 
               ředitel 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Marián Škripecký 
jednatel 

MultiSport Benefit, s.r.o. 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                             ________________________ 

                                                                                               Miroslav Rech 
                                                                                                jednatel 

                                                                                                         MultiSport Benefit, s.r.o. 

 

 


