
Smlouva na poskytování lékařské pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Olomoucký kraj

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Daliborem Horákem, 3. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana č.j. KÚOK 106274/2016 ze dne 8. 11. 2016
Bankovní spojení: 27-4228330207/0100, Komerční banka a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

MDDr. Pe
se sídlem:
Místo poskytování zdravotních služeb: Uničovská 905/2, 787 01 Šumperk
IČO: 08500401
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen: poskytovatel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje zajistit pro objednatele
poskytování lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen
„pohotovostní služba“).

2. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby zaplatit poskytovateli cenu dle
sjednaných platebních podmínek.



 

 

II. Specifikace služeb 

1. Pohotovostní služba je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případě náhlé 
změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění v době mimo 
pravidelnou ordinační dobu ambulantních zdravotnických zařízení; není určena pro 
běžné vyšetřovací nebo léčebné úkony, pokud snesou odklad do řádných 
ordinačních hodin praktických lékařů nebo ambulantních specialistů. 

2. K zajištění pohotovostní služby bude v ordinaci po dobu ordinačních hodin 
přítomen vždy minimálně 1 lékař způsobilý k samostatnému výkonu povolání 
lékaře a 1 zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání všeobecné sestry. 

 

III. Čas a místo plnění 
1. Pohotovostní služba bude poskytována o sobotách, nedělích a svátcích v době od 

8:00 do 12:00 hodin, tj. 4 hodiny denně. 
2. Pohotovostní služba bude poskytována na adrese: Uničovská 905/2, 787 01 

Šumperk.  

             
      IV. Cena služeb 

1. Smluvní strany se dohodly, že výše úhrady za zajištění pohotovostní služby 
v sobotu a v neděli činí 500,- Kč/hod. (slovy: pět set korun českých za hodinu), 
výše úhrady za zajištění pohotovostní služby o svátcích činí 800,- Kč/hod. (slovy: 
osm set korun českých za hodinu).  

2. Cena služeb je cenou nejvýše přípustnou.  
3. Cenu služeb lze písemnou dohodou smluvních stran měnit pouze v případě 

rozšíření nebo zúžení rozsahu nebo druhu poskytovaných služeb a při dodržení 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4. Pohotovostní služba je zdravotní službou dle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která je podle § 51 odst. 1 písm. 
i) téhož zákona zdanitelným plněním osvobozeným od daně bez nároku na 
odpočet daně. 

5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré výkony zdravotní péče provedené při 
poskytování pohotovostní služby dle této smlouvy, které budou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění, budou účtovány dle obecně závazných právních 
předpisů příslušným zdravotním pojišťovnám; příjemcem takto účtovaných 
prostředků bude poskytovatel. 

 
V. Platební podmínky 

1. Cenu za zajišťování pohotovostní služby uhradí objednatel poskytovateli měsíčně 
na základě faktury – daňového dokladu.  

2. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura 
nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude 
obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji 



 

 

poskytovateli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené 
faktury objednateli. 

3. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení 
faktury je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
poskytovatele.  

 
VI. Sankce 

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za zajištění pohotovostní 
služby je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z 
prodlení v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 
 

VII. Účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smlouvu lze ukončit: 
a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
b) výpovědí kterékoliv ze smluvních stran; výpověď musí být v písemné formě 
doručena druhé smluvní straně, přičemž výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná 
běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. 
Smluvní vztah založený touto smlouvou také zaniká zánikem poskytovatelova 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo zrušením poskytovatelovy 
registrace podle dosavadního zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních; v tomto případě je smlouva ukončena k datu zániku oprávnění nebo 
zrušení registrace. 

3. V případě ukončení smlouvy uvedenými způsoby uhradí objednatel poskytovateli 
částku za služby poskytnuté v období, ve kterém byla tato smlouva účinná 
a současně ve kterém byla pohotovostní služba poskytovatelem zajištěna řádně 
a v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

 
VIII. Jiná ujednání 

1. Poskytovatel se zavazuje na vyžádání objednatele předložit údaje o počtu pacientů 
ošetřených v rámci pohotovostní služby zajištěné dle této smlouvy a poskytnout 
objednateli kdykoliv veškerou součinnost potřebnou pro kontrolu fakturačních 
podkladů souvisejících s touto smlouvou. V případě, že ze strany objednatele dojde 
ke kontrole podkladů pro fakturaci podle této smlouvy, je po dobu této kontroly 
pozastaven běh lhůt splatnosti faktury, ke které se vztahují podklady, které jsou 
předmětem kontroly. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 



 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.   

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 

tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů s výjimkou bankovního spojení poskytovatele. 

5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle 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. 
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

6. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Olomouckého kraje 
č. UR/46/48/2018 ze dne 23. 7.2018. 

7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení. 

 

 
V Olomouci dne ..........................      V ……………….……dne …………….. 

 

Za objednatele: 
 
 
 

Za poskytovatele: 
 

…………………………………. 
Mgr. Dalibor Horák  

3. náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje 

..……………………………….. 
MDDr. Petr Haltmar 

 

 


