
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. VZ/2019/2/05-PS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení§ 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem V Brně, Oddíl Pr, Vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ; 62182137
DIČ; 0262182137
Bankovní Spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká Spořitelna a.S.

(dále jen „příkazce“)

flwžžffizžfflfW/W
jejímž jménem jedná .........7777071 . 77.2777? 77 . '77.12.7276. '77. ..................................... ,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .......... soudem v .......... , oddíl ..., vložka .........
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DIČ: ........... .Ă.............
Bankovní Spojení: fzéíí/fjf 5774/7747“.....................................

(dále jen ,příkazní “)

Cˇıánøk 2
Úvodní ustanovení

1.
Příkazce je Svým Zřizovatelem Zlínským krajem pověřen mimo jiné organizováním a
Zajišťováním stomatologické pohotovostní Služby na území Zlínského kraje.

2.
Předmětem této Smlouvy je Sjednání podmínek, práv a povinností Stran při Zajišťování výkonu
Stomatologické pohotovostní Služby v okrese Uherské Hradiště příkazníkem pro příkazce.

3.
Příkazník prohlašuje, že má dostatečnou odbornou i organizační Způsobilost ke splnění všech
ZáVaZků, které pro něj vyplývají Ztéto smlouvy, a že je kplnění těchto ZávaZků oprávněn
podle příslušných právních předpisů.

4.
Příkazník Se Zavazuje, že jím poskytované plnění bude V Souladu se Všemi právními předpisy.
Příkazník se dále ZavaZuje, že jím poskytované plnění bude V Souladu Se Všemi Zadávacími
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podmínkami ve výběrovém řízení pro veřejnou Zakázku malého rozsahu „ZZS ZK -
Stomatologická pohotovostní Služba v okrese Uherské Hradiště 2020“ provedeném příkazcem
jako Zadavatelem (Zn. Zadavatele VZ/2019/2/05) a vsouladu S nabídkou podanou
příkazníkem v tomto výběrovém řízení.

Článek 3
Předmět smlouvy

l.
Příkazník se ZavaZuje na Základě této Smlouvy a Za podmínek v ní uvedených vykonávat pro
příkazce následující činnost

- Zajišťování poskytování stomatologické pohotovostní služby v okrese Uherské Hradiště
v sobotu, v neděli a ve Státem uznaný Svátek vždy Od 8.00 hod. do 12.00 hod., počínaje
měsícem březnem 2020.

2.
Příkazník bude Zajišťování poskytování Stomatologické pohotovostní Služby provádět osobně a
bude o všech významných Skutečnostech týkajících se této činnosti vždy bez prodlení
informovat příkazce, Samotné poskytování Stomatologické pohotovostní Služby je příkazník
oprávněn provádět sám, případně podle Své úvahy Zajistit poskytování stomatologické
pohotovostní Služby prostřednictvím třetí osoby, která však musí být k výkonu této činnosti
odborně i jinak způsobilá a musí disponovat řádným vybavením, prostory, prostředky a
materiálem k výkonu této činnosti potřebným. Příkazník je povinen vždy předtím, než určitá
třetí osoba Zahájí poskytování Stomatologické pohotovostní Služby, předložit příkazci své
čestné prohlášení, které bude obsahovat identifikaci poskytovatele pohotovostní služby - třetí
osoby a potvrzení Skutečnosti, že třetí Osoba má odbornou způsobilost a Zákonné oprávnění
kvýkonu této činnosti a Současně disponuje řádným vybavením, prostory, prostředky a
materiálem k výkonu této činnosti potřebným.

3.
Příkazník při výkonu činnosti podle této Smlouvy předá příkazci vždy nejpozději 10 dnů před
Začátkem každého kalendářního měsíce e-mailem přehled způsobu poskytování
Stomatologické pohotovostní služby v následujícím kalendářním měsíci, který bude obsahovat
alespoň:

- uvedení osob, které budou provádět poskytování Stomatologické pohotovostní Služby
ve všech dnech, v nichž má být V následujícím kalendářním měsíci poskytována

- uvedení místa či míst v okrese Uherské Hradiště, kde bude poskytována Stomatologická
pohotovostní Služba, a to ve všech jednotlivých dnech, v nichž má být v následujícím
kalendářním měsíci poskytována.

V odůvodněných případech, Zejména - nikoliv však výlučně - v případě nepředložení čestného
prohlášení příkazníka podle předchozího odstavce, je příkazce oprávněn odmítnout, aby určitá
osoba zajištěná příkazníkem prováděla poskytování Stomatologické pohotovostní Služby.
Příkazník je v takovém případě povinen zajistit poskytování Stomatologické pohotovostní
Služby prostřednictvím jiné osoby.

4.
Příkazník Zajistí, že osoba vykonávající Stomatologickou pohotovostní Službu vždy na počátku
výkonu činnosti v daném dni potvrdí telefonicky na dispečink příkazce, že poskytování
Stomatologické pohotovostní Služby skutečně Zahájila.



Článek 4
Odměna a náklady příkazníka

1.
Příkazce Zaplatí příkazníkovi Za Výkon činnosti podle této Smlouvy odměnu, která Se Stanoví
jako Součin počtu hodin Skutečného poskytování stomatologické pohotovostní Služby v okrese
Uherské Hradiště podle této smlouvy daném k lend'ˇ íflm/měsíci a hodinové Sazby
===. . .ŽQĹÍ/A/. .,- Kč bez DPH (Slovy .....MW..........-". _ř... . ..korunčeských).

2.
Veškeré náklady příkazníka vynaložené při plnění povinností uložených mu touto Smlouvou
nebo V Souvislosti S ním jsou již zahrnuty v odměně stanovené podle předchozího odstavce
a příkazník nemá Vůči příkazci nárok na jejich uhrazení.

3.
Příkazník je povinen vždy nejpozději do 5 dnů od skončení kalendářního měsíce předložit
příkazci k odsouhlasení výkaz Skutečného poskytování Stomatologické pohotovostní Služby
v Okrese Uherské Hradiště a činnosti příkazníka Za uplynulý kalendářní měsíc. Odměna
příkazníka bude hrazena v měsíčních intervalech vždy na Základě faktur vystavených
příkazníkem a doručených příkazci. Příkazník vystaví fakturu vždy nejpozději do 15 dnů od
posledního dne toho kalendářního měsíce, Za který má být odměna hrazena. Podkladem pro
vystavení faktury a její přílohou bude, oběma Smluvními Stranami odsouhlasený a podepsaný,
výkaz Skutečného poskytování Stomatologické pohotovostní Služby v okrese Uherské Hradiště
a činnosti příkazníka za příslušný kalendářní měsíc. Odměna příkazníka je splatná vždy do 30.
dne měsíce následujícího po tom měsíci, Za který je odměna hrazena, a to bezhotovostně na
bankovní účet příkazníka.

4.
Za den Zaplacení odměny či jej' části Se považuje den odepsání příslušné částky zúčtu
příkazce.

5.
Příkazník není oprávněn postoupit Své pohledávky Vůči příkazci vzniklé z této smlouvy nebo
v Souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu příkazce. Příkazník není
oprávněn převést ani žádná jiná Svá práva ani žádné povinnosti Z této Smlouvy na třetí osobu
bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazník není oprávněn jednostranně Započíst
Své pohledávky Za příkazcem vůči pohledávkám příkazce Za příkazníkem, ledaže jde o
pohledávky příkazníka vůči příkazci, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.

Článek 5
Povinnosti příkazníka

1.
Příkazník je povinen postupovat při výkonu činnosti podle této Smlouvy s náležitou odbornou
péčí, poctivě a pečlivě podle svých schopností.

2.
Příkazník je povinen respektovat pokyny příkazce a je povinen provádět činnosti podle této
smlouvy v Souladu Se Zájmy příkazce, které jsou mu Známy nebo které mu S přihlédnutím ke
všem okolnostem známy být mají a musejí.



3.
Příkazník Odpovídá příkazci Za Organizaci poskytování Stomatologické pohotovostní Služby
vokrese Uherské Hradiště a Za skutečné poskytování stomatologické pohotovostní Služby
v souladu S přehledem jeho poskytování vyhotoveným Vždy před Začátkem kalendářního
měsíce příkazníkem a předaným příkazci. Odpovědnost Za kvalitu poskytování Stomatologické
pohotovostní služby vůči pacientům nese osoba, která Stomatologickou pohotovostní Službu
Skutečně poskytuje.

4.
Příkazník není oprávněn jménem příkazce nebo na jeho účet právně jednat, Zejména není
oprávněn uzavírat jménem příkazce jakékoliv smlouvy. Pro Vyloučení pochybností smluvní
strany Shodně konstatují, Že pokud příkazník uzavírá Se třetími osobami jakékoliv Smlouvy o
výkonu Stomatologické pohotovostní služby Za účelem splnění svého Závazku vyplývajícího
Z této Smlouvy, nejedná jako Zástupce příkazce a je z takových smluv Zavázán výlučně Sám, tj.
nese sám výlučnou odpovědnost Za splnění všech Závazků vůči třetím osobám, Zejména nese
výlučnou odpovědnost Za úhradu odměn těmto třetím Osobám Za výkon jejich činnosti.

5.
PříkaZník je bez časového omezení i po Zániku této smlouvy povinen zachovávat mlčenlivost o
všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností podle této smlouvy
dozvěděl a nezpřístupňovat je dalším Osobám.

Článek 6
Povinnosti příkazce

Příkazce poskytne příkazníkovi při plnění povinností podle této Smlouvy veškerou přiměřenou
součinnost, kterou bude příkazník ke Splnění Svých povinností podle této Smlouvy nezbytně
potřebovat.

Článek 7
Platnost, účinnost a ukončení platnosti této smlouvy

1.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními Stranami a účinnosti dnem
1.3.2020, nejdříve však dnem Zveřejnění v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb. Tato
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.
Kterákoliv Ze Smluvních Stran je oprávněna tuto Smlouvu Vypovědět, a to i bez uvedení
důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé Smluvní straně. Výpovědní
lhůta se sjednává v délce tří měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Clánek 8
Závěrečná ustanovení

1.
Odstoupení od smlouvy ani dohoda Smluvních stran o ukončení platnosti Smlouvy (není li
v ní stanoveno něco jiného) Se nedotýká nároku na náhradu škody Způsobené porušením této
Smlouvy.



2.
Neplatnost kteréhokoliv ujednání nemá vliv na platnost ostatních částí Smlouvy nebo
na platnost smlouvy jako celku.

3.
Tato Smlouva Se sepisuje a podepisuje ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost a
hodnotu originálu. Jedno Vyhotovení této smlouvy obdrží příkazce, jedno příkazník.

4.
Smluvní strany Se dohodly, že tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze číslovanými
dodatky k této smlouvě. Dodatky musí být písemné a nabývají platnosti dnem podpisu oběma
Smluvními Stranami. Každý dodatek ke Smlouvě bude Sepsán a podepsán ve dvou
vyhotoveních, Znichž každé má platnost a hodnotu originálu. Jedno vyhotovení obdrží
příkazce a jedno příkazník.

5.
Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních Stran Z ní vyplývající, Se řídí
českým právem, S výjimkou kolizních ustanovení, Zejména pak příslušnými ustanoveními
Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění. Smluvní strany sjednaly, že
veškeré Spory vzniklé Z této Smlouvy nebo v Souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit
vzájemným jednáním smluvních Stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České
republice, přičemž místní příslušnost Soudu Se určí podle Sídla příkazce.

6.
Smluvní Strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, S nímž
souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto Smlouvu podepisují jako projev Svobodné,
vážné, nijak nepředstírané vůle.

Zdravotnicka zách ranná služba
H'- kého nim p..o Ů

/ air-134 '
®MW 7559 cıšun

příkaZce příkazník
Zdravotnická Záchranná služba :mm Ěadřzbh FRIDRICLS
Zlínského kraje, přísp. organizace ' pr'akfický'lubn, láka, '
JUDľ. Josef Valenta LJ Sboru 178, 688 O1 Uherský Brod
v - teljfęx: 572 63 37 37ľedltel ıcz 45956645
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