
AKREDITAČNÍ KOMISE SMLOUVA O PROVEDENI AKREDITACE

uzavřená s odvoláním na ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi těmito smluvními stranami:

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 
se sídlem; Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ:60128071
zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 
794
zastoupená: Ing. Hanou Hlaváčkovou, ředitelkou
bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, číslo účtu: 2765710257/0100

(dále jen pobytové zařízení sociálních služeb)

Spojená akreditační komise, o.p.s.
se sídlem: Nad Panenskou 4/164,169 00 Praha 6, Česká republika 
IČ:28488946
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 624 
zastoupená: MUDr. Davidem Marxem, Ph.D., ředitelem 
bank. spojení: ČSOB, číslo účtu 225938235/0300

(dále jen akreditační komise)

Smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o provedení akreditace

takto:

I.
Předmět smlouvy

Akreditační komise se zavazuje provést pro pobytové zařízení sociálních služeb konzultační 
návštěvu zaměřenou na plnění akreditačních standardů v rozsahu dvou konzultantů na jeden 
den 14. 2. 2019 a dále posouzení kvality poskytované zdravotní péče a činností s tím 
souvisejících (dále jen dílo) v souladu s „Akreditačními, standardy pro zdravotní péči 
v pobytových zařízeních sociálních služeb" v termínu do 31.10. 2019.
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II.
Povinnosti smluvních stran

Zařízení se zavazuje:
a) předat podklady nezbytné pro provedení akreditace, zejména popisné informace o 

zdravotnickém zařízení, o personálním vybavení, rozsahu služeb a o zajištění 
provozních a bezpečnostních podmínek,

b) umožnit realizačnímu týmu akreditační komise prověřit přímo u zařízení plnění 
požadovaných akreditačních standardů,

c) uhradit akreditační komisi cenu sjednanou v čl. III. této smlouvy.

Akreditační komise se zavazuje;
d) provést prověření plnění požadovaných akreditačních standardů v dohodnutém 

termínu po podpisu této smlouvy,
e) projednat se statutárním orgánem závěr šetření akreditačního realizačního týmu a 

zároveň si vyžádat stanovisko statutárního orgánu k závěru šetření,
f) do 20 dnů od předání stanoviska statutárního orgánu dle předcházejícího písm. e) 

tohoto odstavce předat zdravotnickému zařízení závěrečnou zprávu (certifikát o 
akreditaci) a zároveň dohodnout způsob jejího zveřejnění,

g) navrhnout termín další akreditace.

III.
Cena plnění

1. Cena plnění se stanoví dohodou stran dle zák. č. 526/90 Sb. o cenách, v platném znění, a 
činí: 80 000,- Kč (slovy osmdesáttisíckorun) bez DPH.

Cenu ve výši sjednané v bodu 1 tohoto článku smlouvy se zařízení zavazuje uhradit 
akreditační komisi na základě daňového dokladu vystaveného akreditační komisí, a to do 30 
dnů od jeho vystavení/ve lhůtě splatnosti na dokladu uvedeném.

Právo vystavit daňový doklad vzniká akreditační komisi okamžikem splnění příslušných 
závazků dle článku II, písmen d) až g) této smlouvy.

2. Pro případ prodlení zařízení s úhradou ceny dle bodu 1 tohoto článku smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že v tomto případě je zařízení povinno uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky denně.

IV.
Ostatní ujednání

1. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomu účelu určí osoby odpovědné k řešení a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti.
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2. Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhě straně veškerě 
písemnosti; které jí náleží. Rovněž se zavazují zachovat v tajnosti znalosti a informace z 
oblasti druhé smluvní strany, a to jak v době trvání smlouvy, tak i po jejím skončení.

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

4. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou.

5. Tuto smlouvu je možné vypovědět písemně s 2 měsíční výpovědní lhůtou pro nesplnění 
podstatných smluvních povinností, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

6. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 
stejnopis.

Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, 
přičemž svobodu a určitost své vůle stvrzují současně vlastnoručními podpisy pod touto 
smlouvou.

V Praze dne
/j'. i. {/k

V Havlíčkově Brodě dne. q i

lUDr. David Marx,^h.D. 
ředitel SAK, o.p.s.

spojená akreditační komise 
Nad Panenskou 164/4 

Praha 6,169 00 
IČO: 284 88 946 

I-

Domov pro seniory 
Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace 

Husova 2119 ®
580 01 Havlíčkův Brod
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