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0 zajištění asistenční lékařské pohotovostní služby v roce 2019 uzavřená podle ustanovení

§ 45 odst. 2 písm. l), a § 110 zákona č. 372/2011 Sb., 0 zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon 0 zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou dále uvedeného dne, měsíce a

roku uzavřeli mezi sebou navzájem:

` Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Bmo
zastoupený: JUDr. Romanem Heinzem, Ph.D.,

ředitelem Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje

na základě pověření RJMK ze dne 03.12.2018 č.u. 5990/18/R80

IČ; 70888337

a

Nemocnice Milosrdných bratří,

příspěvková organizace

sídlo: Polní 3, 639 00 Brno

zastoupená: MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem

IČ: 48512478

DIČ; CZ48512478

Smluvní strany prohlašují, že disponují právní Subjektivitou. Poskytovatel prohlašuje, že má
všechna potřebná oprávnění, licence a zmocnění od státních orgánů, či jiných orgánů

k poskytování .zdravotních služeb, prohlašuje tímto a zaručuje objednateli, že jsou v souladu

S českými právními předpisy a je tedy oprávněn uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky z ní

vyplývající.

Objednatel odpovídá podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a

podmínkách jejich poskytování (zákon O zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů



T 
(dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“) za organizaci a zajisteni lékařské pohotovostní služby, 
pohotovostní Služby V oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické 
zařízení na svém území. 
Objednatel zajišťuje lékařskou pohotovostní službu v okrese Brno-město a Bmo-venkov na 
základě smlouvy S poskytovatelem Úrazovou nemocnicí Brno. 
Smluvní strany se dohodly na součinnosti při poskytování lékařské pohotovostní služby na 
území Statutárního města Brna. Za tímto účelem pro vymezený územní obvod objednatel 
uzavírá sposkytovatelem podle ustanovení § 45 odst. 2 písm. l zákona č. 372/2011 Sb. 
následující smlouvu: 

Čıánek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zajištění asistenční lékařské pohotovostní služby pro okresy 
Brno-město a Bmo-venkov V odbornosti interního lékařství a úhrada nákladů spojených se 
zajištěním těchto služeb, které nej sou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nej sou hrazeny jinými subjekty. 
Vymezení spádového území přitom neomezuje právo občanů na svobodnou volbu lékaře. 

2. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní zdravotní péče poskytovaná 
pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. O 
pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí zdravotní péče V rámci pravidelné Ordinační 
doby poskytovatele. 

Článek II. 
Doba plnění 

Íato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
Ukony účastníků smlouvy učiněné před podpisem této smlouvy realizované za účelem naplnění 
předmětu smlouvy vyj ádřeného v Cl. I této smlouvy se považují za plnění dle této smlouvy. 

Čıánek III. 
Cena poskytnutých služeb 

Objednatel uhradí poskytovateli oprávněné náklady při provozu asistenční lékařské 
pohotovostní služby V oboru dle Čl. I této smlouvy do výše 495 000,-' Kč (slovy: 
čıyřistadevadesátpěttísíc korun českých), přičemž se jedná o částku nepřekročitelnou. Podle 
ust. § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se 
jedná o plnění osvobozené od daně. 
Finanční prostředky dle Čl. II této smlouvy jsou poskytnuty na úhradu nákladů vzniklých v roce 
2019. 

Článek IV.



Platební podmínky 

l. Podkladem pro zaplacení poskytnutých služeb je daňový doklad - faktura, kterou je 
poskytovatel oprávněn vystavit za každý měsíc, vždy nejpozději do 20. dne následujícího 
měsíce. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené V § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), pokud neobsahuje požadované 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávnčným vrácerıím daňového dokladu (faktury), 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravena nebo přepracovaná faktura bude opatřena 
novou lhůtou splatnosti. Úhrada Z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebude zahrnuta 
do fakturované částky. 
K faktuře bude přiložen rozpis obsahující počet ošetřených pacientů V rámci provozní doby 
ıćkflřskć pøhøıøvøsıni Služby ale Čıánkn v. tćıø Smıønvy. 

2. F aktum za měsíc prosinec 2019 předloží poskytovatel do 15. 01.2020. 

3. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky kprodlení s proveditelnou platbou 
faktury, není objednatel po tuto dobu V prodlení se zaplacením V ní uvedené částky. 

Článek V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat asistenční lékařskou pohotovostní službu podle předem 
daného harmonogramu v pracovních dnech V době od 17:00 hod. do 07:00 hod, V nepracovních 
dnech nepřetržitě. 

2. Poskytovatel je povinen uzavřít smlouvu s' příslušnými zdravotními pojisťovnami o 
poskytování zdravotní péče a její úhradě vrámci platné právní úpravy a uzavřít pojistnou 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům V souvislosti S poskytováním 
zdravotní péče a uzavřít smluvní pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům, 
které musí trvat po celou dobu, po kterou zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči. 

3. Poskytovatel je povinen Vybírat regulační poplatky od pacientů nebo jejich zákonných 
zástupců V souvislosti s poskytnutou péčí a vést O nich evidenci V souladu S platnými právními 
předpisy. 

4. Poskytovatel je povinen vést zdravotnickou dokumentaci ošetřených pacientů V souladu 
s příslušnými platnými právními předpisy. 

5. Obj ednatel se zavazuje hradit náklady spoj ené se zajištěním asistenčních lékařských služeb, 
které nej sou pokryty úhradami Z prostředků veřejného zdravotního pojištění ani Z jiných zdrojů 
a to V rozsahu stanoveném touto smlouvou. 
6. Smluvní strany jsou povinny oznámit neprodleně druhé smluvní straně nejpozději do 10 dnů 
skutečnosti, které by podstatným způsobem mohly ovlivnit plnění smlouvy, např. pokud dojde 
ke změně čísla bankovního spoj ení, změně adresy, organizačním změnám na straně 
poskytovatele, zejména o všech změnách oproti rozhodnutí O oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb nebo k omezení či ukončení jeho provozu.



Čıánøk VI. 
Kontrola 

l. Objednatel je jako příslušný Správní orgán oprávněn provádět kontrolu poskytovatele 
vsouvislosti sposkytováním zdravotních služeb a kontroly hospodárného a efektivního 
hospodaření a věcné správnosti vynaložených nákladů. V případě zjištěných nesrovnalosti bude 
objednatel požadovat jejich nápravu, popřípadě vrácení poskytnuté finanční úhrady nebo její 
části. 

2. Poskytovatel je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní čirmosti podle odst. 1 

tohoto článku smlouvy, zejména předložit kontrolním orgánům objednatele kdykoliv 
knahlédnutí originály účetních dokladů prokazujících využití poskytnutých finančních 
prostředků v souladu s účelem této smlouvy. 

Čıánøıx VII. 
Ukončení smlouvy 

l. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta 
činí jeden měsíc a počíná běžet od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně. 

2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. 
3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své Závazky do 30-ti dnů ode 
dne ukončení smlouvy. 

4. Změny smlouvy lze provést po dohodě smluvních stran a to číslovanými písemnými dodatky 
k této smlouvě. 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Poskytovatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
a základní lidská práva. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami. 
3. Veškeré změny této Smlouvy lze provádět pouze písemnými očíslovanými dodatky, 
podepsanými na znamení souhlasu oběma smluvními stranami. 
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

5. V případě vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 

6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle a že souhlasí s jejím obsahem. 

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení), ve Znění pozdějších 
předpisů



Rada Jihomoravského kraje schválila tuto Smlouvu na své 80. schůzi konané dne 03.12.2018

usnesením č. 5990/ 1 8/R80.
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