
Smlouva o spolupráci v oblasti zdravotní péče

1. Ústřední Vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200,169 02 Praha 6 
IČO: 61383082 DIČ: CZ61383082
zastoupena: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, PhD., ředitelem 

(dále jen ''Poskytovatel" na straně jedné) 

a

2. Mediendo s.r.c.,
IČO 04171799,
Sídlo: Thámova 1 8 3 / 1 1 ^ 8 6 0 0 ^ ^
Bankovní spojení:
zastoupená: MUDr. Štěpánem Suchánkem, PhD a Ing. Petrem Kožnerem, jednateli 
(dále jen "Objednatel" na straně druhé),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smlouvu o spolupráci:

I. Prohlášení smluvních stran

1) Poskytovatel prohlašuje, že je podle rozhodnutí Ministerstva obrany ze dne 22.3.2013 č.j. 
193-1/2013-2697 oprávněn poskytovat zdravotní služby.

2) Objednatel prohlašuje, že je nestátní zdravotnické zařízení, které je poskytovatelem 
zdravotní péče, což dokládá kopií rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb ze dne 25.11.2016. Kopie rozhodnutí je 
přílohou této smlouvy.

li. Předmět smlouvy

1) Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele bezúplatně zajistit endoskopickou příslužbu 
mimo pracovní dobu Objednatele, tj. ve všední dny v čase 16,45 -  7.30 (v případě 
pondělí a dnu, který následuje po svátečním dnu navíc i v čase 0:00 -  7.30) a o 
víkendových dnech a svátcích v čase 0:00 -  24.00 pro potřeby pacientů vyšetřených 
v pracovišti Objednatele. Pacienti budou primárně vyšetřeni na pracovišti urgentního 
příjmu Poskytovatele („Emergency ÚVN"), kde bude indikována případná urgentní 
endoskopie nebo chirurgické ošetření. Objednatel bude instruovat pacienty o výše 
uvedeném postupu.



2) Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zajistit endoskopické nebo chirurgické ošetření 
komplikací endoskopického výkonu, provedeného na pracovišti Objednatele v jeho 
pracovní době. Jde o takové komplikace, které by mohly vést k ohrožení života nebo 
zdraví pacienta, pro jejichž poskytování není Objednatel personálně a/nebo věcně 
vybaven, a zároveň je nezbytná hospitalizace pacienta. Smluvní strany se dohodly, že při 
plnění závazků z této smlouvy bude dodržen tento postup:

a. Objednatel oznámí požadavek na řešení komplikací s dostatečným časovým
předstihem na telefonní číslo Poskytovatele:

c. Objednatel současně předá Poskytovateli informace o zdravotním stavu pacienta 
(výpis ze zdravotnické dokumentace) v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti 
zdravotní péče.

d. Poskytovatel zajistí v případě volné lůžkové kapacity pro objednatele akutní 
lůžkovou péči v oborech gastroenterologie, chirurgie.

III. Ujednání o ceně

1) Za přijetí pacienta objednatele k neodkladné péči v případě urgentního stavu 
s ohrožením života nebo zdraví dle čl. II odst. 2) této smlouvy náleží poskytovateli 
smluvní odměna ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

IV. Doba platnosti a ukončení smluvního vztahu

2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3) Smluvní vztah lze ukončit:

a. písemnou dohodou účastníků.



b. výpovědí kteroukoliv stranou s tříměsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná prvním 
dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. V případě opakovaného 
doručování smlouva skončí uplynutím 15 dnů od uložení zásilky na poště.

c. Smlouva skončí prohlášením konkurzu na majetek na kteroukoli ze smluvních stran 
účastníků této smlouvy nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku.

V. Zveřejnění smlouvy

Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, popř. též podle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.

VI, Oddělitelnost ujednání

1) Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se stane neplatným, nebo 
nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, pak taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy 
nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený 
závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v 
nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

2) Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost 
je, nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, 
smluvní strany se zavazují uzavřít novou smlouvu takového obsahu a účelu, který bude v 
nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původní smlouvy, a v jejím rámci nahradit 
tento neplatný nebo nevymahatelný závazek novým závazkem platným a vymahatelným.

VIL Závěrečná ustanovení

1} Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou.

2) Tato smlouva, jakož i právní vztahy z ní vyplývající a na jejím základě v budoucnu vzniklé 
a touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České 
republiky, tj. zejména zákonem o zdravotních službách a občanským zákoníkem.

3) Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, které podepíší obě 
smluvní strany.

4) Jakékoliv oznámení v písemné formě musí být zasíláno prokazatelným způsobem (např. 
doporučenou poštou, elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem).



5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním této smlouvy, s jejím obsahem 
souhlasí a že smlouvu uzavřely na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho 
připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

6) Smlouva nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po doručení písemného 
oznámení objednatele o zahájení jeho činnosti uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy 
poskytovateli. Nebude-íi toto oznámení doručeno poskytovateli nejpozději do 
31.12.2016, smlouva tímto dnem zaniká.

1 5 - 12-  2016
V Praze, dne:___________________


