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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB- VÝUKA HOROLEZENÍ A BOULDERINGU 

Poskytovatel: 
sídlo: 
zastoupen: 
bank. spojení: 

číslo účtu: 

IČO: 
kontaktní osoba: 

M.I.Š.U.L.E., s. r. o. 
Sokolovská 227/264, 190 00 Praha 9 
Michaelou Adámkovou 

 

 
08291063 

, tel.:  
e-mail:  

(dále jen "poskytovatel') 

a 

Objednatel: 
sídlo: 

zastoupen: 
bank. spojení: 
číslo účtu: 

IČO: 
DIČ: 

kontaktní osoba: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 
Mgr. Zdeňkou Filipovou, tajemnicí 
Komerční banka, a. s. 

85631011/0100 
00216208 

CZ00216208 
 , tel.:  

e-mail:  
(dále jen "objednatel") 
(společně dále také jako "smluvní strany'] 

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 17 46 odst. 2 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " občanský zákoník") 
tuto Smlouvu o poskytnutí služeb- výuky horolezení a boulderingu (dále jen "smlouva"): 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž účelem je úprava vzájemných práv 
a povinností smluvních stran při plnění předmětu smlouvy upraveného v článku II 
smlouvy. 

1.2. Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění k podnikatelské činnosti v oboru, ve kterém 
bude realizována výuka. 

Článek II 
Předmět smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje v souladu s platnými · zákonnými ustanoveními 
a dohodnutými podmínkami této smlouvy pro objednatele provést řádně a včas služby 
spočívající v zaj ištění výuky horolezení a boulderingu pro studenty objednatele. 



Článek III 
Místo a doba konání výuky 

3.1. Výuka bude probíhat v prostorech zajištěných objednavatelem určených 

ke sportovním aktivitám odpovídajícím předmětu. 

3.2. Doba trvání výuky je rozdělena do dvou navazujících semestrů v rozvrhu uvedeném 
v odst. 3.2.1. a 3.2.2. tohoto článku s tím, že výuku povede lektorka Michaela 
Adámková. Minimální počet studentů pro zahájení výuky v každém z uvedených kurzů 
je 10 maximálně studentů v každém z kurzu. 

3.2.1. Každé úterý výuka lezení v čase od 10:00 -13:00 hodin: 

-v zimním semestru v období od 4. 10. 2022 do 20. 12. 2022, 

-v letním semestru v období od 14. 2. 2023 do 9. S. 2023. 
3.2.2. Každý čtvrtek výuka boulderingu v čase od 10:30 -1S:OO hodin: 

-v zimním semestru v období od 6. 10. 2022 do 22. 12. 2022, 
-v letním semestru v období od 16. 2. 2023 do 11. S. 2023. 

Výuka nebude probíhat 17. 11.2022 a 6. 4. 2023. 

Článek IV 
Povinnosti smluvních stran 

4.1. Poskytovatel zajistí řádné a odborné vedení jednotlivých hodin výuky pro přihlášené 
studenty. Výuka bude vedena lektorkou s certifikátem k lektorované činnosti 

s minimálně 2 - Jetou praxí. 

4.2. Poskytovatel předá potřebné informace a materiály mající vztah k účasti na této výuce. 
4.3. Poskytovatel v průběhu výuky povede evidenci docházky (prezence) účastníků výuky 

a to v minimálním rozsahu datum a čas, jméno a příjmení studenta. Po skončení 

příslušného semestru poskytovatel předá objednateli originál výkazu docházky, 
případně je na žádost objednatele povinen splnit další ev)denční povinnosti týkající se 
účasti studentů na výuce nebo jiných skutečností souvisejících se studiem studentů. 

Poskytovatel není oprávněn opatřovat si a uchovávat kopie docházkové evidence. 
4.4. Objednatel je povinen, za účelem řádného vedení docházky zúčastněných, předat 

nejpozději v den konání první hodiny výuky jmenný seznam přihlášených studentů. 

4.S. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat 
druhou smluvní stranu, pokud vzniknou mimořádné překážky, které znemožní 
realizaci příslušné hodiny výuky. 

4.6. Poskytovatel zajištuje bezpečnost a ochranu zdraví studentů účastnících se výuky 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich zdraví a života v průběhu výuky. 
4.7. Před začátkem první výukové hodiny poskytovatel zajistí seznámení studentů 

s provozním řádem sportovního zařízení, ve kterém bude výuka probíhat, se zásadami 

bezpečnosti a ochrany zdraví a podpisy studentů na prohlášení o seznámení se 
zásadami BOZP a provozním řádem. 

Článek V 
Cena a platební podmínky 

S.l. Objednatel za poskytované služby zaplatí dohodnutou cenu ve výši  

za jednu hodinu výuky v délce trvání 4S minut, tj. maximálně: 
S.l.l. za zimní semestr jhod. . = 30 780,- Kč 
S.1.2. za letní semestr /hod. . = 33 480,- Kč 



Poskytovatel není plátce DPH. Celková hodnota úplaty v rámci této smlouvy 
nepřesáhne 65 000,- Kč. 

5.2. Objednatel je povinen uhradit úplatu za poskytované služby poskytovateli na základě 
daňového dokladu (faktury) vystaveného do 15. 11. 2022 za zimní semestr 
a do 30. 5. 2023 za letní semestr. 

5.3. Úplata je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Uhrazením se 
rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 

5.4. Poskytovatel ve smyslu§ 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s vystavením faktury v elektronické podobě. 
Takový daňový doklad poskytovatel vystaví a odešle na e-mail kontaktní osoby 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

5.5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti předepsané právními předpisy, zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších. Pokud daňový doklad 
nebude obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, 
objednatel poskytovateli takový daňový doklad vrátí k opravě či doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti předmětného daňového dokladu 
dle druhé věty tohoto odstavce počne běžet znovu ode dne opětovného doručení 
náležitě opravené či doplněné faktury objednateli. 

5.6. Každý daňový doklad bude označen číslem smlouvy a dnem jejího uzavření. 

Článek VI 
Smluvní pokuta 

6.1. V případě, že poskytovatel zruší objednanou výuku před uplynutím platnosti této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši alikvótní ceny za zrušené 
období na základě faktury vystavené objednatelem. 

6.2. Smluvní pokuta dle odst. 6.1. tohoto článku se netýká jednotlivých hodin rušených 
z důvodu neočekávané mimořádné události (např. havárie rozvodů el. energie, vody) 

a/nebo hodin písemně oznámených s předstihem minimálně S pracovních dnů. 
6.3. V případě, že objednatel zruší objednanou výuku před uplynutím platnosti této 

smlouvy, je povinen zaplatit poskytovateli pokutu ve výši alikvótní ceny za zrušené 
období na základě faktury vystavené poskytovatelem. 

6.4. Smluvní pokuta dle odst. 6.3 tohoto článku se netýká jednotlivých hodin rušených 

z důvodu neočekávané mimořádné události (např. děkanské volno, apod.) ajnebo 
hodin písemně oznámených s předstihem minimálně 3 pracovních dnů. 

6.5. Splatnost faktur dle odst. 6.1. a 6.3. je 30 dnů od jejího doručení druhé smluvní straně. 

6.6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplaty za poskytované služby ve sjednané 
či oprávněně účtované výši v době splatnosti, je povinen poskytovateli uhradit úrok 
z prodlení v zákonné výši za každý, byť i započatý den prodlení z dlužné částky, s jejíž 
úhradou je objednatel v prodlení. 

Článek VII 
Uzavření a ukončení smlouvy 

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 20. 5. 2023. 
7.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká: 

7.2.1. uplynutím sjednané doby jejího trvání, 
7.2.2. písemnou dohodou obou smluvních stran, 



7.2.3. písemnou výpovědí, obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu, 

přičemž výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně. 
Výpovědní lhůta cm1 1 mes1c a její běh počíná prvním dnem 

po jejím doručení druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 6.1 a 6.3 článku VI 
v tomto případě zůstávají v platnosti. 

7.2.4. Odstoupením od smlouvy v případě jejího podstatného porušení, za které se 
považuje zejména: 

7.2.4.1. Porušení ustanovení smlouvy ze strany objednatele o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví studentů a právních předpisů z oblasti požární ochrany a 
hygieny. 

7.2.4.2. Objednatel je v prodlení s úhradou úplaty vyplývající z této smlouvy 
po dobu delší než 30 dnů. 

7.2.4.3. Pozbytím způsobilosti k provádění činnosti ze strany poskytovatele, která 
je předmětem této smlouvy, na základě příslušného právního předpisu nebo 
rozhodnutím kompetentního orgánu. 

7.2.4.4. Povinná smluvní strana porušila některou povinnost vyplývající z této 
smlouvy i přes předchozí písemné upozornění ze strany oprávněné, 
s poskytnutím lhůty k nápravě. 

7.2.4.5. V ostatních případech presumovaných platnou právní úpravou. 
7.2.5. Odstoupení nabývá právních účinků dnem doručení písemného oznámení 

o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
7.2.6. Ukončením této smlouvy z výše uvedených důvodů nezaniká právo druhé smluvní 

strany na případnou náhradu škody či narovnání. 

Článek VIII 
Registr smluv a závěrečná ustanovení 

8.1. Tato smlouva se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů {dále jen "zákon o registru smluv']. Smluvní strany 
berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí 

její účinnosti. Obj ednatel se zavazuje informovat druhou smluvní st ranu o provedení 
registrace smlouvy zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to neprodleně po podpisu smlouvy. 

8.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající 
obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému 

zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, 

a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Objednatel je nicméně oprávněn 

v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se 
podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že 
by přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností 

smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana 
za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 

8.3. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 
svých povinností přijde lektor a další jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními 
nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé 



zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému 

nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, kjejich jinému neoprávněnému zpracování nebo jinak 
neporušil tento zákon. Poskytovatel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany. 

8.4. Smluvní strany se zavazují neprodleně sdělit druhé smluvní straně (kontaktní osobě) 

jakékoliv změny identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě 
porušení této povinnosti odpovídá smluvní strana za škodu tím způsobenou. 

8.5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy a jejím případným dodatkům zdánlivým 

(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně 
podle ustanovení§ 576 občanského zákoníku. 

8.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze datovanými, chronologicky číslovanými 

písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních 
osob uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. 
Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně 

na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. 
8.7. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

se řídí zejména občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy účinnými ke dni 
uzavření smlouvy. 

8.8. Všechny spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, se smluvní strany 
zavazují přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně příslušnému 
soudu. 

8.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

8.10. Uzavírá-li se smlouva v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností 
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se smlouva v 

elektronické podobě, sdílej í smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou 
připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to podpisy zaručené založené 
na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované. 

V Praze dne ..... ~ .~: ... ~~: .. ~~~~ V Praze dne .... ~. ~: .. ~.~: 2022 
Za objednatele: Za poskytovatele: 

Mgr. Zdeňka Filipová Michaela Adámková 
tajemnice Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 




