
Smlouva
o spolupráci při poskytování Zdravotních služeb
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku označenými Smluvními stranami
dle § 1749 odst. 2 Zákona č.89/2012 Sb., občanského Zákoníku

Smluvní strany

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem: Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupená: , ředitelem
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve Znění usnesení
č. 2509/1014/32 Ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná VObchodním rejstříku;
registrace poskytovatele Zdravotních Služeb rozhodnutím Odboru Zdravotnictví Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 37534/2019 Ze dne 20. 3. 2019 Ve Znění následných rozhodnutí
o registraci

IČO: oo 63 51 62
DIČ: CZ oo 63 51 62
Peněžní ústav: Československá Obchodní banka a.S., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 374027793/0300

dále jen poskytovatel

a

Šťastná gynekologie, s.r.0.
Se Sídlem: Hraniční 797, 742 85Vřesina,
Zastoupené:
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě, Oddíl C, vložka č.57848
rozhodnutí O registraci poskytovatele Zdravotních služeb odboru Zdravotnictví Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, či. MSK 16198/2015
Ambulance na adrese: U Studia 3200/37, 700 30 Ostrava Zábřeh
IČO: 02416123
DIČ: cz
Peněžní ústav: Číslo účtu: 3431395319/0800
dále jen objednatel

l. Předmět smlouvy
1. Objednatel je poskytovatelem zdravotních Služeb V oboru gynekologie a porodnictví.

Ve Své ambulanci, provádí jednodenní chirurgické Zákroky, a proto Se dohodl S poskytovatelem
na spolupráci při Zajištění dopravy a Zdravotních Služeb, pro klienty/pacienty objednatele.
V případech potřeby zajištění řešení komplikací a nutnosti převozu na Vyšší pracoviště,

2. Poskytovatel Se ZavaZuje jako provozovatel dopravních zdravotních Služeb Zajistit vyžádané
přepravy Sanitním vozidlem, hrazené dle podmínek veřejného Zdravotního pojištění.

3. Poskytovatel bude zajišťovat Zdravotnické Služby na základě telefonického nebo elektronického
vyžádání (e-mailem) oprávněnými Zaměstnanci Objednatele.
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Urgentní přeprava klientů objednatele bude vyžadována prostředky Zdravotnické Záchranné
služby MS kraje Ostrava.
Poskytovatel Se Zavazuje na vyžádání objednatele poskytovat Služby „vyššího Specializovaného
pracoviště voboru gynekologie a porodnictví“ a poskytovat potřebnou Zdravotní péči jeho
klienty. Poskytovatel bude vyžádané Zdravotnické Služby Zajišťovat Vpřípadě potřeby řešení
komplikací vzniklých vZaříZení objednatele při poskytování Služeb, na ktomuto účelu
vybavených pracovištích lůžkového Zařízení.
Objednatel předá poskytovateli vždy bezodkladně všechny potřebné údaje k převzetí pacientů,
tj. jméno, příjmení, rodné číslo a údaje o provedeném výkonu a zdravotním Stavu, potřebnou
Zdravotnickou dokumentaci a Souhlas Spřeložením do Městské nemocnice Ostrava. U
požadavku na přepravu je povinen podat informace opřepravované osobě, datum a čas
požadované přepravy, dopravní dispozice omístu přistavení vozidla, cílovém místu a
podmínkách přepravy, doprovod nebo jiné Specifické požadavky.
Objednatel Se zavazuje provést úhradu jím vyžádaných a poskytovatelem provedených Služeb,
které nejsou hrazeny Z veřejného Zdravotního pojištění. Uhradí také Vyžádané a řádně vykázané
dopravní Zdravotní Služby za ceny Sjednané touto Smlouvou. Služby vyžádané klienty/pacienty
objednatele u poskytovatele budou poskytovány dle podmínek a jeho ceníku.

Cena a platební podmínky
Ceny za provedení Služeb, které nejsou hrazeny zveř. zdr. pojištění, jsou uvedeny Vceníku
služeb poskytovatele. Byly Stanoveny v Souladu Se Zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a budou
účtovány v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně DPH, poskytovatel je plátcem
DPH.

Vyúčtování ceny poskytnutých Služeb bude provedeno do 10-ti dnů po poskytnutí, pokud
nebude výslovně dohodnuto jinak.
Faktura bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve
Znění pozdějších předpisů, musí vždy obsahovat Seznam realizovaných Služeb, dokladů o jejich
vyžádání, provedení.
Faktury budou vystaveny se lhůtou Splatnosti 15 dnů po vystavení, platba bude provedena
bezhotovostní úhradou ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel
odpovídá za Správnost tohoto údaje Ve faktuře.

III. Doba a místo plnění

IV.
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Smlouva se Sjednává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti po podpisu zástupců Smluvních
Stran, kteří takto potvrzují přijetí uvedených práv a závazků.
Místem plnění - poskytování služeb jsou označené místa poskytování Zdravotních služeb
účastníků, popřípadě použité dopravní prostředky poskytovatele v rámci města Ostravy.

Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze ukončit dohodou nebo Výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná
běžet prvního dne, měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Tuto smlouvu lze Změnit nebo upravit pouze písemně vypracovanými a číslovanými dodatky či
přílohami, schválenými smluvními stranami.
Smlouva je Vyhotovena ve dvou číslovaných Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu.
Každá Smluvní Strana obdrží jeden podepsaný výtisk.
Smluvní strany Se v Souladu S ustanovením § 1749 odst. 2) zákona č.89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že jejich závazkový vztah
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Z této smlouvy vzniklý a Smlouvou výslovně neupravený Se bude řídit příslušnýmiustanoveními Občanského Zákoníku o Smlouvě o dílo dle § 2586 a následujících.
5. Smluvní Strany se dohodly, že tato Smlouva, její případné dodatky a Související dokumenty,na které dopadá účinnost ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkáchúčinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a O registru Smluv (Zákon Oregistru Smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. SmlouvaSe Stane účinnou jejím Zveřejněním v registru Smluv, které Zajistí bez Zbytečnéhoodkladu po jejím uzavření Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

Přílohy smlouvy
Příloha č. 1 Kopie rozhodnutí o registraci objednatele
Přššflšlm (i 12 řëšl;in€›“x“ż_`“‹šìi ž›;'>š`;š\fn(mých žššfl'ılx ášlijmlsšćšlwlv k Hlšlcıçlnnnl Služeb

Za poskytovatele Za objednatele
v ffl Z / ,7. z ø/ / >v lfČ > r“ 4 / ť, z , z' " V Ă z;±‹/<~‹„f“`/k‹ dne .....................
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Odbor Zdravotnictví
28. října 117, 702 18 Ostrava

Ž.

CJ MSK 16198/2015
Sp. Zn.: ZDR/3354/2015/Uím „4.

526.2 V50 '
vyřizuje:

š
E-mašı: posta@kr-mOravskOsleZSky.cZ '
Datum: 24.02.2015

Rozhodnutí
o změně oprávnění k poskytování zdravotních Služeb

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor Zdravotnictví, jako správní Orgán příslušný dle ustanovení § 15
odst. 1 písm. a) Zákona č. 372/2011 Sb., o Zdravotních Službách a podmínkách jejich poskytování (ZákonO Zdravotních Siužbách), ve Znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ustanovení § 21 odstavce 3 téhož Zákona,
na Základě správního řízení provedeného podle Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Znění pozdějších
předpisů, a na Základě Oznámení poskytovatele Zdravotních Služeb společnosti Sťastná gynekologie, s.r.o.,
identifikační číslo 02416123, ze dne 02.02.2015, takto:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor Zdravotnictví, mění Oprávnění k poskytování Zdravotních služeb,
které udělil rozhodnutím č.j. MSK 145031/2013 Ze dne 27.11.2013, ve Znění následné Změny, a to v údajích
o místu poskytovánˇí Zdravotních služeb - Změna místa poskytování na adresu Ostrava, Zábřeh,
U Studia 3200/37, PSC 700 30.

Po provedené Změně jsou údaje uvedené v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování Zdravotních Služeb
následující:

Poskytovatel Zdravotních služeb:
Název poskytovatele Šťastná gynekologie, S.r.o.
Adresa Sídla Vřesina, Hraniční 797, PSC 742 85
Identifikační číslo 024 16 123

Statutární orgán - jednatelé: v
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa místa trvalého pobytu

Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa místa trvalého pobytu

www.kr-moravskoslezsky.cz



Odborný Zástupce:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa místa trvalého pobytu

Obor Zdravotní péče: gynekologie a porodnictví
Forma Zdravotní péče: ambulantní péče

Adresa místa poskytování Zdravotních služeb: Ostrava, Zábřeh, U Studia 3200/37, PSČ 700 30

Den Zahájení poskytování Zdravotních služeb: 01.02.2014

Odůvodnění:

Dne 02.02.2015 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor Zdravotnictví, oznámení poskytovatele
zdravotních Služeb společnosti Sťastná gynekologie, s r.o. o Změně údajů uvedených v rozhodnutí O udělení
oprávnění k poskytování Zdravotních služeb, které udělil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
Zdravotnictví, rozhodnutím č.j. MSK 145031/2013 Ze dne 27.11.2013, ve znění následné Změny, a to v údajích
o místu poskytování zdravotních služeb - Změna místa poskytování na adresu Ostrava, Zábřeh,
U Studia 3200/37, PSC 700 30.

Dne 23.02.2015 bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem Zdravotnictví provedeno ohledání
věcného a technického vybavení gynekologické ambulance se zákrokovým sálem v místě poskytování
zdravotních služeb na adrese Qstrava, Zábřeh, U Studia 3200/37, PSČ 700 30. Věcné a technické vybavení bylo
posouzeno dle vyhláškyč. 92/2012 Sb, o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení Zdravotnických
Zařízení a kontaktních pracovištl domácí péče.

Personální vybavení bylo posouzeno dle Zákona Č. 95/2004 Sb., o podmínkách Získávání a uznávání odborné
Způsobilosti a specializované Způsobilosti kvýkonu zdravotnického povolání lékaře, Zubního lékaře
a farmaceuta, ve Znění pozdějších předpisů; platného Znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech
specializačního vzdělávání lékařů, Zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů; Zákona
č. 96/2004 Sb., o podmínkách Získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a kvýkonu činností souvisejících S poskytováním Zdravotní péče a o Změně některých souvisejících zákonů
(Zákon o nelékařských Zdravotnických povoláních), ve Znění pozdějších předpisů a platného Znění vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální Zabezpečení zdravotních služeb.

Na Základě předložených dokladů a provedeného ohledání věcného a technického vybavení Zařízení
a po Zjištění, že jsou splněny všechny Zákonem Stanovené podmínky pro Změnu v rozhodnutí o udělení
oprávnění, bylo žádosti vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení
oprávnění kposkytování zdravotních služeb č.j. MSK 145031/2013 Ze dne 27.11.2013, ve znění následné
Změny, vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem zdravotnictví.

www.kr-moravskoslezsky.cz



Poučenü

Proti tomuto rozhodnutí lze podat Odvolání k Ministerstvu Zdravotnictví podle ustanovení § 81 ZákonaČ. 500/2004 Sb., správní řád, ve Znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení,a to podáním učiněným u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Rozdäovnkz
1. Účastníci řízení: Šťastná gynekologie, S.r.O., Vřesina, Hraniční 797, PSČ 742 85
2. Na vědomí: místně příslušnému Správci daně, Ceskému statistickému úřadu, místně příslušné Správě

sociálního Zabezpečení, Zdravotním pojišťovnám

www.kr-moravskoslezsky.cz



Příloha č. 2
Smlouvy o spolupráci při poskytování Zdravotních služeb

Stanovení oprávněných osob obiednatele k obiednání Služeb




