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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 zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace z.s., (dále jen CZZSR) 

IČO: 26515989 

se sídlem U Vojenské nemocnice 1200, 162 00 Praha 6 

bankovní spojení: 51-1685350277/0100 

jehož/jejímž jménem jedná předseda spolku MUDr. Jaroslav Větvička 

 

II. 
Předmět smlouvy a odměna 

1. Předmětem této smlouvy je management a realizace akutní i neakutní zvlášť specializované 
zdravotní péče, zajištění další nezbytné indukované péče na vlastním nebo jiném specializovaném 
pracovišti pro sportovce a další zaměstnance VICTORIA VSC nad rámec sportovců VICTORIA VSC 
registrovaných v databázi sportovců zdravotního zabezpečení Českého olympijského výboru,  
provádění preventivních lékařských prohlídek na základě Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k 
tělesné výchově a sportu na pracovišti CZZSR (dále jen „služba“), který plně odpovídá předmětu 
poptávky objednatele pro potřeby zaměstnanců VICTORIA VSC. 

2. Bližší specifikace služby je uvedena v nabídce poskytovatele, která je nedílnou součástí této 
smlouvy, jako její Příloha č. 1 a Příloha č. 2. 

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 odměnu specifikovanou v čl. II odst. 4 na základě 
dohodnutých podmínek. 

4. Celková odměna za služby dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 je 20 000,- Kč (slovy dvacettisíc korun 
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českých) za kalendářní měsíc, tedy 240 000,- Kč za kalendářní rok 2023, a to bez ohledu na počet 
odebraných služeb dle Přílohy č. 2.  Odměna je konečná, poskytovatel není plátcem DPH. 

5. Kontaktní osobou poskytovatele pro potřeby objednávek jednotlivých služeb ze strany objednatele 
je MUDr. Jaroslav Větvička, czzsr@uvn.cz.   

6. Odměna dle čl. II odst. 4 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. 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 služby 
specifikované v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy. Přehled skutečného rozsahu poskytnutých 
služeb za dané období je součástí daňového dokladu či jeho přílohy. 

2. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, 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 poskytnout službu v souladu se zákonnými normami ČR.  

2. Ukončení realizace služby bude objednatelem potvrzeno podpisem oprávněné osoby.  

3. Objednatel se zavazuje převzít službu v dohodnutém termínu a rozsahu. Objednatel je oprávněn 
odmítnout službu, pokud se vyskytnou objektivní překážky v její realizaci.  

4. Tato smlouva se uzavírá na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 
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V. 

Sankce 

1. Objednatel má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu realizace služby smluvní 
pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové odměny bez DPH za každý započatý den prodlení.  

2. 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. Tato smlouva může být vypovězena předčasně a jednostranně z důvodu: 
a) na straně objednatele při nespokojenosti s úrovní vykonávané péče 
b) na straně poskytovatele, pokud objem péče nepřiměřeně přesáhne odměnu za službu za 
měsíc 

Výpovědní lhůtou je jeden měsíc, který začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy 
došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

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

5. 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. 

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

7. 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: 28. 12. 2022                                 V Praze dne: 28. 12. 2022 

 

 

__________________________                                ___________________________ 

za objednatele                                                            za poskytovatele 

Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA                               MUDr. Jaroslav Větvička  
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Příloha č. 1  

Management a realizace akutní i neakutní zvlášť specializované zdravotní péče, a zajištění další 
nezbytné indukované péče na vlastním nebo jiném specializovaném pracovišti (dále jen 
„služba“), nad rámec osob VICTORIA VSC registrovaných v databázi zdravotního zabezpečení 
Českého olympijského výboru. CZZSR zajistí v případě zdravotního problému u sportovce, trenéra 
nebo jiného člena úseku nebo pracovníka VICTORIA VSC péči kvalitního pracoviště a podle 
možností co nejrychlejšího termínu. Pacienti budou v případě potřeby odesláni v co nejrychlejším 
termínu na jiné specializované pracoviště vybaveni potřebnými dokumenty (žádankou, zprávami, 
výsledky zobrazovacích vyšetření atd.), pokud budou k dispozici.  
 
Seznam nejčastěji využívaných odborníků:  
MUDr. Jaroslav Větvička  
MUDr. Petr Krejčí  
MUDr. Robert Frei  
Doc. MUDr. Jiří Obenberger, Ph.D.  
MUDr. Michal Říha  
MUDr. Lumír Kroček  
 
Kontaktní osoba: Daniela Amortová  
tel: 777 781 027,  
mail: czzsr@uvn.cz  
 
Kontaktní osoba: MUDr. Jaroslav Větvička,  
tel: 777 781 026  
mail: czzsr@uvn.cz  
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Příloha č. 2  

Provádění preventivních lékařských prohlídek (vstupních, periodických a výstupních)  
zaměstnanců objednatele, povinných dle platných právních předpisů, popř. pokud budou nad 
uvedený rámec vyžádány objednatelem – provádění mimořádných a následných prohlídek 
nařízených ze zdravotních důvodů a dispenzárních prohlídek osob s ohlášenou nemocí z povolání 
v rozsahu dále uvedeném.  
 
Základní rozsah prohlídky:  

• Anamnéza (se zřetelem na pracovní rizika) – osobní, rodinná, pracovní, farmakologická, 
alergická, abusus, popř. doplnění anamnézy na základě výpisu ze zdravotní dokumentace 
a dotazníku  

• Fyzikální vyšetření lékařem:  

• Orientační vyšetření smyslových orgánů (zrak, sluch, barvocit)  

• Vyšetření pohybového aparátu  

• Vyšetření kardiopulmonálního systému – (spiro)ergometrie  

• Vyšetření cévního systému  

• Vyšetření zažívacího traktu  

• Vyšetření urogenitálního systému  

• Orientační vyšetření moči  

• Výška, váha, krevní tlak  

• Dokumentace (závěrečná zpráva, vyplnění formuláře ZPP)  

 
Prohlídky zaměstnanců v rámci ZPP budou poskytovány v sídle poskytovatele, na adrese Areál 
ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, 160 00 Praha 6.  
 
Kontaktní osoba: Daniela Amortová  
tel: 777 781 027,  
mail: czzsr@uvn.cz  
  
Kontaktní osoba: MUDr. Jaroslav Větvička,  
tel: 777 781 026  
mail: czzsr@uvn.cz  
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