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S M L O U V A  
o poskytování služeb 

 
uzavřená dle zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

I.  

Smluvní strany 

1. Objednatel:  

Česká republika 

zastoupená organizační složkou státu: 

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

IČO 71154639 

se sídlem Sámova 677/3, 101 00 Praha 10 - Vršovice 

jejímž jménem jedná Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, ředitelka 

a  

2. Poskytovatel:  

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. 
se sídlem Praha 5, Walterovo náměstí 329/2, PSČ 158 00 
IČ: 24788902 
DIČ: CZ24788902  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16816 
zastoupená prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D., předsedou představenstva 

 
II. 

Předmět smlouvy a cena  

1. Předmětem této smlouvy jsou služby spojené diagnostikou a terapií hybného systému (dále jen 
„služby“), který plně odpovídá předmětu poptávky objednatele pro potřeby zaměstnanců 
VICTORIA VSC. 

2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje k poskytnutí níže uvedených služeb objednateli za 
podmínek ujednaných dále v této smlouvě: 

- Preventivní soubor diagnostik vedoucích k hodnocení aktuálního stavu pohybového aparátu s 
cílem nalézt možné problémy dříve, než se skutečně projeví (kineziologický rozbor, dynamická 
plantografie, 3D Analýza páteře (Moire), dynamometrické měření rozsahu síly a pohybu – 
DAVID) včetně doporučení k preventivním opatřením.   

3. Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje dodat objednateli službu v uvedeném rozsahu 
a kvalitě, za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
službu odebrat a zaplatit za ní poskytovateli kupní cenu specifikovanou v čl. II odst. 4 a 5, na základě 
dohodnutých podmínek. 
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4. Výše odměny poskytovatele za služby poskytnuté dle čl. II odst. 2 této smlouvy je stanovena 
paušálně a činí 10 000,- Kč za zaměstnance a rok. 

5. Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytovaných služeb v roce 2022 nepřekročí částku 
300 000,- Kč. 

6. Odměna dle čl. II odst. 5 smlouvy je stanovena jako odměna nejvýše přípustná a nepřekročitelná 
a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti s poskytováním 
služeb dle této smlouvy. 

7. Poskytovatel prohlašuje, že plnění je osvobozeno od DPH podle § 51 zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě, že dojde v této věci k legislativní změně, je paušální sazba za poskytování 
služeb i nejvýše přípustná odměna za poskytování služeb v roce 2022 stanovena včetně DPH, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

8. Kontaktní osobou poskytovatele pro potřeby objednávek jednotlivých služeb ze strany objednatele 
je Mgr. Hana Loneková tel. č.: 602350015, e-mail: hana.lonekova@cpmpk.cz. 

9. Smluvní strany se dohodly, že místo plnění je Praha.  

III. 

Platební podmínky  

1. Poskytovatel má právo vystavit objednateli daňový doklad – fakturu za kalendářní měsíc dle 
skutečného rozsahu poskytnutých služeb. Přehled skutečného rozsahu poskytnutých služeb za 
dané období je součástí daňového dokladu či jeho přílohy. 

2. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 13a zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura 
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
poskytovateli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

3. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za den úhrady se považuje den, 
kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. Faktury jsou zasílány elektronicky na 
email fakturace@vsc.cz. 

4. Objednatel se zavazuje provést úhradu odměny bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. 
Číslo bankovního účtu bude uvedeno na faktuře.  

IV. 

Realizace služby 

1. Poskytovatel je plně oprávněn poskytovat služby dle čl. II odst. 2 v souladu se zákonnými normami 
ČR.  

2. Poskytovatel poskytne služby na základě písemné (e – mailové) objednávky ze strany objednatele. 

3. Je-li v rámci organizace poskytnut zaměstnancům VICTORIA VSC sjednán ošetřovanému termín 
a ošetřovaný se v něm nedostaví na pracoviště Poskytovatele, aniž termín změní nebo zruší 
nejpozději 48 hodin předem, tato služba propadá, nelze ji nahradit a považuje se za nevyužitou. 

mailto:hana.lonekova@cpmpk.cz
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4. Realizace poskytnutých služeb bude předložena objednateli v písemné podobě v rámci vystavené 
faktury nebo jako příloha k vystavené faktuře. 

5. Tato smlouva se uzavírá na období do 31. 12. 2022. 

V. 

Sankce 

1. Poskytovatel má právo požadovat na objednateli při nedodržení termínu splatnosti faktury 

zákonný úrok z prodlení. 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 

3. Skutečnosti, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí uveřejnění 
smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-
li objednatel uveřejnění smlouvy nebo metadat smlouvy v registru smluv ve lhůtě 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, pak je oprávněna zajistit jejich uveřejnění druhá smluvní strana ve lhůtě 
3 měsíců ode dne uzavření smlouvy. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou podrobně seznámily, že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Na důkaz toho, že celý obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné 
vůle, připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.  

 

V Praze dne: 1. 4. 2022    V Praze dne:  1. 4. 2022 

 

 

 

__________________________                                ___________________________ 

za objednatele                                                            za poskytovatele 

Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA                               Prof. Paedr. Pavel Kolář, Ph. D 

ředitelka      předseda představenstva 


