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Smlouva o poskytování služeb
mezi
SmartBrain s.r.o.
Se sídlem Vídeňská 1083, Krč, 142 20 Praha 4
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185997
Zastoupena Mgr. Karlem Komárkem, jednatelem
IČ 241 78 781
DIČ CZ24178781
dále jen “objednatel”
a
Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady
se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, Česká republika
zastoupenou Doc. MUDr. Robertem Grillem, PhD., MHA, ředitelem
IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173
Číslo jednací: KH 3/2019
Nákladové středisko: 69003
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 16334101/0710
IBAN CZ38 0710 0000 0000 1633 4101
SWIFT CNBACZPP
dále jen „poskytovatel“
jednotlivě jako „smluvní strana“, společně také jako „smluvní strany“
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu.

Článek I
Předmět smlouvy
1.1.
Předmětem této smlouvy je poskytování laboratorních služeb poskytovatelem,
které jsou činěny v souvislosti s protokolem klinického hodnocení s názvem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále jen
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„protokol“).

1.2.

Rozsah poskytovaných služeb dle článku 1.1 zahrnuje:

V rámci klinického hodnocení je plánováno provést u XXXX subjektů celkem X vyšetření
cirkulujících nádorových buněk (CTC) pro 1 subjekt v souladu s protokolem a instrukcemi
objednatele na základě žádanky, jejíž vzor je přílohou č. 1 této smlouvy. Vyšetření CTC
bude provedeno dle standardních operačních postupů (SOP) Odd. laboratorní genetiky
Ústavu laboratorní diagnostiky FNKV. Pro vyšetření bude použita filtrační metoda (tzv. size
- based separation) XXXXXXXXXXXX

Článek II
Povinnosti poskytovatele
2.1 Poskytovatel se zavazuje plnit tuto smlouvu a poskytovat službu uvedenou v článku I této
smlouvy s využitím všech svých odborných znalostí.
2.2 Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy dle pokynů objednatele.
2.3 Poskytovatel je povinen provádět předmět této smlouvy prostřednictvím
XXXXXXXXXXXX (dále jen „osoba spolupracující na KH“), případně prostřednictvím
jiných pověřených a kvalifikovaných členů řešitelského týmu poskytovatele.
2.4 Poskytovatel se zavazuje dodat zprávu o výsledku vyšetření objednateli do 14 dnů od
převzetí vzorku na pracovišti poskytovatele. Rozsah výsledku vyšetření je definován
objednatelem v příloze 2
2.5 Kontaktní osoba za poskytovatele: XXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXX

Článek III
Povinnosti objednatele
3.1 Objednatel je zejména povinnen poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou dokumentaci
a zaplatit platby v souladu s článkem IV této smlouvy.
3.2 Objednatel zajistí, že laboratorní vyšetření bude objednáváno studijními lékaři řešitelského
centra – Všeobecná fakultní nemocnice, Onkologická klinika VFN a 1.LF UK, U
Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 v běžné pracovní době s minimálně týdenním předstihem.
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3.3 Objednatel se zavazuje na vlastní náklady dopravit vzorky odebrané krve spolu s řádně
vyplněnou žádankou na pracoviště poskytovatele k objednanému laboratornímu vyšetření.
Požadavek na vstupní materiál pro CTC test: 2x 8ml periferní krve v EDTA (9 ml
K3EDTA, VACUETTE TUBE, ref. 455036 (Greiner Bio-one), fialová zkumavka) příjmová laboratoř Odd. laboratorní genetiky, Pavilon K , 1. patro. Vzorky k vyšetření jsou
přijímány každý pracovní den 7-16.00, v pátek 7-12.00.
3.4 Kontaktní osoba za objednatele: XXXXXXX, tel.: XXXXX, email: XXXXXXXXXXX

Článek IV
Platby a lhůty splatnosti
4.1 V souladu s rozsahem již poskytnutých služeb dle článku I této smlouvy bude
poskytovatel předkládat objednateli přehled, na základě kterého bude honorován dle
rozpisu plateb, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
4.2 Platby a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy zahrnuté do této
smlouvy odkazem. Účet a měna plateb podle této smlouvy je Kč. Všechny částky
uvedené v této smlouvě obsahují všechny daně kromě DPH. DPH není zahrnuta
v částkách uvedených v příloze č. 3 této smlouvy a bude dodatečně připočtena dle
zákonných požadavků. Poskytovatel vystaví řádnou fakturu nebo jiný účetní dokument,
jak je požadováno místní legislativou, se zahrnutím daní.
4.3 Za platby poskytovateli a osobě spolupracující na KH je zodpovědný objednatel.
4.4 Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli platby sjednané dle tohoto článku IV. na
jeho účet.

Článek V
Doba trvání
5.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Článek VI
Ukončení smlouvy
6.1

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.
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6.2

Smlouvu lze ukončit výpovědí zaslanou druhé smluvní straně a to i bez uvedení důvodu.
Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci doručení výpovědi.

6.3

Poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, ocitne-li se objednatel v prodlení se
zaplacením byť i jedné faktury (daňového dokladu).

6.4

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel nebude moci
po dobu alespoň 1 měsíce poskytovat předmět plnění podle této smlouvy.

Článek VII
Závěrečná ustanovení
7.1 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a
povinnostmi vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. §
1740, 1757 odst. 1, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
7.2 Tato smlouva a právní vztah jí založený se řídí platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších
předpisů.
7.3 Smluvní strany se zavazují, že údaje vyplývající z předmětu plnění této smlouvy
neposkytnou třetí straně, nestanoví-li právní předpisy jinak.
7.4 Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana není oprávněna převést práva a povinnosti
z této smlouvy na třetí osobu nebo osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany.
7.5 Smluvní strany se dohodly, že jakýkoli dopis, oznámení či jiný dokument bude považován
za doručený druhé smluvní straně, bude-li zaslán doporučeně či kurýrní službou na adresu
druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě, nebo na jakoukoli jinou adresu prokazatelně
oznámenou odesílající smluvní straně druhou smluvní stranou.
7.6 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této smlouvy neplatným, nezákonným nebo
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této
smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez zbytečného odkladu po doručení
výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné
ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň
podobný obchodní a právní význam.
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7.7 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit písemnými dodatky vzestupně číslovanými a
podepsanými oběma smluvními stranami.
7.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti
nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
7.9 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu
v registru smluv uveřejní poskytovatel. O této skutečnosti bude písemně informovat
objednatele.
7.10 Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost
originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetly,
jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, smlouvu sjednávají podle jejich pravé a svobodné
vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

…………………………………………
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
ředitel
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

……………………………………
Mgr. Karel Komárek
jednatel
SmartBrain s.r.o.
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Příloha č. 1 – VZOR Žádanka vyšetření
Bude použita žádanka VFN pro stanovení CTC

Příloha č. 2 – Rozsah vyšetření
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příloha č. 3 – Rozpis plateb
Protokol: XXXXXXXX
Platba za vyšetření v Kč

Popis procedur
Vyšetření cirkulujících nádorových buněk (CTC) – 1x

XXXX

POPLATKY FNKV
Zahajovací poplatek OKH – poplatek za administrativní zpracování smlouvy ve výši XXXXX +
DPH v zákonem stanovené výši, splatný po podpisu smlouvy
Platba bude splatná do 30 dnů od obdržení faktury společností SmartBrain s.r.o. Podklady k
fakturaci schválené osobou spolupracující na KH budou zasílány čtvrtletně objednatelem na
adresu: XXXXXXXX, případně poštou na adresu: XXXXXXXXXX
Faktury musí být vystaveny na SmartBrain s.r.o., fakturační adresa: Vídeňská 1083, Krč, 142 20
Praha 4
a zaslány na následující adresu/ email: XXXXXXXXXXXX

Bankovní údaje poskytovatele:
Majitel účtu:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Číslo účtu/IBAN:

16334101/0710
CZ38 0710 0000 0000 1633 4101

Banka:

Česká národní banka

Adresa:

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Sort/Swift:

CNBACZPP

Případnou změnu bankovního spojení je poskytovatel povinen písemně oznámit objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se změna bude týkat pouze bankovních údajů
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poskytovatele, které však nepůsobí změnu v subjektu poskytovatele/názvu bankovního účtu nebo
změnu státu, v němž je bankovní účet zřízen, nebude zapotřebí vypracovávat jakýkoli další
dodatek.
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