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DOHODA
O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
uzavřená v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012
Sb. občanským zákoníkem a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce,
mezi těmito
ÚČASTNÍKY DOHODY
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU KARVINÁ-RÁJ, p.o.
se sídlem Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná zastoupena Ing. et. Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem IČ:	008 44 853
DIČ: CZ00844853
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880 (dále jen ,,NspKa“)
a
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, p.o.
se sídlem Dělnickál 132/24, 736 01 Havířov
zastoupena Ing. et. Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem
IČ:	008 44 896
DIČ: CZ00844896
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 889 (dále jen ,,NspHav“)
vzhledem k tomu, že:
Příkazem ředitele č. 06-2018 o provedení organizačně-personální změny v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. ze dne 21.08.2018, bylo rozhodnuto o provedení organizační změny ve smyslu ukončení provozování oddělení patologie v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.
uzavírají účastníci dohody následující:
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	NspKa jako zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění dalších předpisů, která mimo jiné provozuje oddělení patologie-primariát s místem provozování v sídle NspKa, oddělení patologie poskytuje služby formou ambulantní zdravotní péče.
	Příkazem ředitele č. 06-2018 o provedení organizačně-personální změny v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. ze dne 21.08.2018, bylo rozhodnuto o ukončení provozování oddělení patologie s účinností od 01.01.2019.
	NspHav prohlašuje, že jako zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění dalších předpisů, přejímá poskytování zdravotních služeb v plném rozsahu zrušeného oddělení patologie, a to od 01.01.2019.
	Hlavním účelem této dohody je plynulý postup při převzetí poskytování zdravotních služeb oddělením patologie NspHav, spolu s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů a bezúplatným převodem majetku mezi účastníky dohody.

II.
	NspKa se zavazuje, že učiní veškeré nezbytné kroky k tomu, aby oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. bylo řádně připraveno k ukončení poskytování zdravotních služeb a přechodu poskytování zdravotních služeb ke dni 01.01.2019, se všemi povinnostmi vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
	NspHav se zavazuje, že učiní veškeré nezbytné kroky k tomu, aby oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., bylo řádně připraveno k převzetí poskytování zdravotní péče v celém rozsahu, jako byla poskytována oddělením patologie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., a k přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů ke dni 01.01.2019.
	NspHav prohlašuje, že je způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v poskytování zdravotních služeb oddělení patologie.
	Účastníci dohody se zavazují, že učiní veškeré kroky potřebné k tomu, aby poskytování zdravotní péče oddělením patologie, nebylo narušeno změnami obsaženými v této dohodě.

III.
PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
	Účastníci dohody shodně konstatují, že bude realizován převod činnosti oddělení patologie z NspKa na NspHav způsobem, který zajistí naplnění ustanovení § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců NspKa přejdou na NspHav s účinností od 01. 01. 2019, čímž tato bude nadále jako přejímající zaměstnavatel plnit úkoly zaměstnavatele pro zaměstnance převáděné z oddělení patologie NspKa. Převáděnými zaměstnanci budou níže identifikovaní pracovníci, kteří jsou ke dni 31.12.2018 zaměstnanci oddělení patologie NspKa.
	Účastníci dohody konstatují, že převod činnosti oddělení patologie z NspKa do NspHav obsažený v této dohodě, je považován za právní úkon zakládající přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, na

přejímajícího zaměstnavatele, a to ve vztahu k zaměstnancům, kteří jsou definováni v článku III. odst. 3 této dohody.
	Převáděnými zaměstnanci jsou:

MUDr. Jana Gavlasová, os. ě. 12015 Bc. Patrik Matlak, os. č. 14565 Zuzana Pilichova, os. č. 15916 Petra Skřídlovská, os. č. 14030 Bc. Adriana Větráková, os. č. 18328
	Výše specifikovaní zaměstnanci NspKa byli v dostatečném předstihu písemně informováni o zrušení oddělení patologie NspKa a převzetí poskytování zdravotních služeb oddělením patologie vNspHav, včetně přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, což doložili svými podpisy, v souladu s § 339 zákoníku práce.
	Nad rámec výše specifikovaných zaměstnanců NspKa, přebírá NspHav jako přejímající zaměstnavatel také závazek plynoucí ze smlouvy o poskytnutí stipendia uzavřené dne 28. 11. 2017, mezi Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., jakožto poskytovatelem stipendia a panem Peterem Kováčem, jakožto stipendistou, a to ke dni 01.01.2019. O tomto převodu byl pan Peter Kováč v dostatečném předstihu písemně informován, se změnou souhlasil, což doložil svým podpisem.
	NspKa konstatuje, že ke dni podpisu této dohody nemá vůči specifikovaným zaměstnancům jakékoliv nevypořádané závazky z titulu neuhrazených mezd (mimo mezd za 12/2018), odměn nebo jiné peněžité nebo nepeněžité závazku.
	NspKa dále prohlašuje, že ke dni účinnosti této dohody nejsou vedeny žádné soudní nebo jiné spory týkající se jakýchkoliv vztahů mezi NspKa a zaměstnanci, včetně sporů o finanční nároky, spory z titulu náhrady škody. Dála NspKa prohlašuje, že mu není známo, že by ke dni podpisu této smlouvy bylo vydáno jakkoliv správní rozhodnutí ve vztahu ke kterémukoliv zaměstnanci z titulu nároků souvisejících s nemocí z povolání.
	V souladu s § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, přecházejí na NspHav, jako přejímajícího zaměstnavatele také práva a povinnosti z kolektivní smlouvy do 31. 12.2019.
	NspKa tímto prohlašuje, že plně a řádně seznámila přejímajícího zaměstnavatele (NspHav) se stavem práv a povinností zaměstnanců k zaměstnavateli plynoucích z pracovněprávní dokumentace. NspKa dále prohlašuje, že vyvine veškerou nutnou součinnost k provedení změn v evidenci zaměstnanců u příslušných zdravotních pojišťoven a OSSZ.

IV.
MAJETKOVÁ PRÁVA
	Účastníci dohody tímto prohlašují, že cílem převodu majetku bude zabezpečení poskytování zdravotních služeb oddělení patologie Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p.o.
	Účastníci dohody shodně prohlašují, že jsou příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Na základě toho se účastníci dohody zavazují uzavřít v souvislosti s řešením ukončení provozování oddělení patologie NspKa samostatnou Smlouvu o bezúplatném převodu majetku, ve které se NspKa zaváže převézt dosavadní vybavení oddělení patologie NspKa do vlastnictví NspHav.
	NspKa se zavazuje, že učiní veškeré kroky k tomu, aby mohlo dojít v souvislosti s ukončením provozování oddělení patologie Nspka a přechodem poskytování zdravotních služeb na oddělení NspHav, aby mohlo dojít k bezúplatnému převodu veškerého movitého majetku na NspHav. NspHav se zavazuje tento majetek, jenž bude podrobně definován ve Smlouvě o bezúplatném převodu majetku, přijmout.

V.
PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE
	NspKa prohlašuje, že NspHav, předá dokumentaci související s převáděnými činnostmi, kterou vede v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Jedná se o dokumentaci zahrnující zejména, doklady vztahující se k zaměstnancům (personální a mzdová dokumentace).
	Vzhledem ke skutečnosti, že se oddělení NspHav touto dohodou zavazuje převzít poskytování zdravotních služeb oddělení patologie NspKa, bude vNspKa i nadále v případě potřeby vystavena žádanka na vyšetření oddělením patologie, která bude zaslána do NspHav skrze elektronické rozhraní MISE. Po zpracování požadavku zašle NspHav lékařskou zprávu na základě žádanky zpět do NspKa skrze elektronické rozhraní MISE, kde bude tato založena do zdravotnické dokumentace pacienta v NspKa. NspKa se dále zavazuje předat v souladu s § 62 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, NspHav, jako pokračovateli v poskytování zdravotních služeb, patologickou zdravotnickou dokumentaci obsaženou v patologickém modulu IntelliPAT, za účelem splnění závazku NspHav, spočívajícím v převzetí poskytování zdravotních služeb oddělení patologie.
	NspHav se zavazuje, že po předání dokumentace bude s touto zacházet v souladu s právními předpisy a rovněž poskytne NspKa potřebnou součinnost, bude-li tuto dokumentaci nebo její část požadovat k nahlédnutí či vypůjčení.
	NspKa prohlašuje, že při vedení dokumentace a při zpracování osobních údajů bylo postupováno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů resp. ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků dohody obdrží jedno vyhotovení.
	Změnit nebo doplnit dohodu lze pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této dohody a podepsány oprávněnými zástupci.
	Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.
	Bude-li kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštění ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou i nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany se v takovém případě zavazují uzavřít dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nej bližšímu tomu, jakého mělo být dosaženo původním neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným ustanovením.
	Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti po podpisu posledního z účastníků dohody.
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