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STEJNOPIS č. A
SMLOUVA

O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

Číslo
DOT/81/05/000004/2011

uzavřená niie uvedeného dne, měsíce a roku 

podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2. 110 01 Praha 1
zastoupené náměstkem primátora Mgr. Ivanem Kabickým

1C:
bankovní spojeni:

č. účtu:
(dále jen hl. m. Praha)

a

2. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

se sídlem 

zastoupená
Vídeňská 800. 140 59 Praha 4
ředitelem MUDr. Karlem Filipem, CSc., MBA

IC:
bankovní spojení: 

č. účtu:
(dále jen příjemce)

Článek 1. 
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnuti finančních prostředků příjemci na realizaci lčkuřské 

služby první pomoci - všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro dčti a dorost 

a zubní lékařství (dále jen LSPP).
2. Poskytnuti finančních prostředků schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým 

usnesením č. 3'10zedne20. 1.2011.
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Článek II.

Výše finančních prostředku

1. Finanční prostředky na realizaci činnosti souvisejících sc zajištěním LSPP sc poskytují 

vc výši 1 250 000 Kč (slovy: jedenmiliondvěstčpadesáttisíckorur.českých).
2. Finanční prostředky je možné použit na kryti finančních nákladů přímo souvisejících 

s poskytováním LSPP za období od 1. 1. 2011 do 31.3. 2011.
3. Finanční prostředky uvedené v bodč 1. tohoto článku poukáže hl. m. Praha příjemci 

na jeho účet jednorázové nejpozdčji do 20 dní od podpisu této smlouvy oběma smluvními 

stranami.

( lánek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků

1. Příjemce finanční prostředky přijímá a zavazuje se je využít výhradnč na úhradu nákladů 

přímo souvisejících s poskytováním LSPP.

2. LSPP bude příjemcem zajišťována ambulantní formou v době mezi 19. hodinou večerní 

a 6. hodinou ranní v pracovních dnech a nepřetržitě o sobotách, nedčlich a svátcích.

3. Příjemce nebude v rámci realizace LSPP zajišťoval ohiedáni zemřelých osob ani 

návštěvní službu.

4. Příjemce se zavazuje:
a) zajišťovat LSPP v rozsahu dle článku I. odst. 1 a článku III. odst. 1 až 3 a v souladu 

s metodickým opatřeni MZ ČR Zn.: 35953/02/OZP;
b) čerpáni poskytnutých finančních prostředků řádnč vést a odděleně sledovat v účetní 

evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších 

předpisů;
c) v případě zániku, transformace, sloučeni, změny adresy nebo jiných skutečností, které 

máji vliv na poskytováni LSPP. oznámit tyto změny písemné odboru zdravotní péče 

Magistrátu hlavního města Prahy. Juýngmannova 35/29. 110 00 Praha 1 nejpozdčji 

do 14 dnů od vzniklé události;
d) ke dni 31.3.2011 provést v rámci účetní závěrky vyúčtováni LSPP a předložit je 

odboru zdravotní péče Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29. 110 00 

Praha 1 nejpozdčji do 31. 1.2012 a případnou nevyčerpanou část finančního 

příspěvku vrátit nejpozději do 31. 1.2012 na účel hl. m. Prahy (jako variabilní symbol 

se uvádí 1Č příjemce);
e) vrátit nevyužité finanční prostředky v případě ukončeni činnosti LSPP hl. m. Praze 

do 30 dnů od vzniku této skutečnosti, nc však později než 31. 1.2012. na účet 

hl. m. Prahy (jako variabilní symbol se uvádí IČ příjemce):
0 mčsičnč poskytovat písemné informace o činnosti LSPP dle přílohy č. I této smlouvy, 

a to oddčlenč pro občany hl. m. Prahy. Středočeského kraje, ostatních krajů 

a pro cizince. Výkazy budou zaslány do každého 15. dne měsíce následujícího 

po měsíci, v nčmž byla LSPP poskytována, a to na adresu Magistrátu hl. m. Prahy 

odbor zdravotní péče, odděleni zdravotnictví, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1;
g) zajistit v areálu příjemce, aby pacient byl dostatečně informován, jakým způsobem, 

kde a za jakých podmínek mu bude ambulantní péče v nezbytném rozsahu poskytnuta.
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5. Hl. m. Praha se zavazuje:

a) zajistit dostupnost informací o poskytováni LSPP, poskytované dle Cl. I této smlouvy;
b) zasílat finanční prostředky v terminech dle článku II. odst. 3.

Článek IV. 
Kontrola a sankce

1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších předpisů, je 

hl. m. Praha oprávněno provádět průběžnou a následnou kontrolu realizace LSPP, 
ověřovat hospodárnost a účelnost čerpáni finančních prostředků včetně výsledků, kterých 

bylo dosaženo. Ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověřeni použití poskytnutých 

finančních prostředků a předložit hl. m. Praze veškeré účetni doklady související 

s čerpáním poskytnutých finančních prostředků.

2. Při provádční kontroly nesmi být porušena zásada mlčenlivosti upravená zvláštními 

předpisy, zejména zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni 

pozdějších předpisů a zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 

předpisů.

3. Hl. m. Praha je oprávněno se domáhat vráceni poskytnutých finančních prostředků, 
jestliže příjemce poruší podmínky nebo některý ze závazků uvedených v této smlouvě.

4. V případě, že příjemce nedodrží lhůtu pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků, 
je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z takto neoprávněně použité části 

poskytnutého příspěvku za každý den prodleni.
3. V případě, že dojde k prodleni zc strany hl. m. Prahy s poukazováním finančních 

prostředků tak, jak je uvedeno v čl. II. bodu 3. má příjemce nárok na smluvní pokutu 

ve výši 0.05 % z nepoukázané splátky za každý den prodleni.

Článek V.
Účinnost smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2011. stím, že po schváleni rozpočtu 

hl. m. Prahy na rok 2011, a však nejpozději v březnu 2011, uzavřou smluvní strany 

dodatek ke smlouvě, kterým se účinnost smlouvy prodlouží.
2. Plnění smlouvy i to, zda odpovídá potřebám hl. m. Prahy i potřebám příjemce, bude 

vyhodnocováno a v případě zjištění nesouladu zejména v oblasti výše finanční dotace 

budou mezi smluvními partnery zahájena jednáni o korekci zjištěného nesouladu.
3. V případě, že ani po splnění pov innosti stanovené bodem 2 článku V. nedojde k dohodě 

o plnění smlouvy, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět, přičemž 

výpovědní doba je měsíční a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď smlouvy prokazatelně doručena druhé straně.
4. V případě předčasného ukončeni smlouvy je příjemce oprávněn čerpat poskytnuté 

finanční prostředky pouze v alikvotně zkrácené výši tak, aby tato odpovídala době
účinnosti smlouvy.
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Článek VI. 
Závěrečná ustanovení

1. Hl. m. Praha pověřuje Ing. Kvétuši Čelikovskou. pověřenou řízením odboru zdravotní 

péče Magistrátu hlavního města Prahy, aby jednala za hl. m. Prahu jako kontaktní osoba 

v záležitostech této smlouvy.
2. Příjemcem je pověřen MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA. náměstek ředitele pro léčebnou 

péči, aby jednal za příjemce jako kontaktní osoba v záležitostech této smlouvy.
3. Hl. m. Praha i příjemce shodně prohlašuji, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelné, nikoli v tísni 

za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni léto smlouvy a datum 

jejího podpisu.
5. Smluvní strany prohlašuji, žc skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní 

tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků 

k teto smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění.
8. Tato smlouva je vyhotovena v šesti autorizovaných stejnopisech, z nichž hl. m. Praha 

obdrží čtyři stejnopisy a příjemce dva stejnopisy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti 1. ledna 2011.
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Příloha č. ! smlouvy č. DOT/K1/05/000004/2011

V v kaz lékařské služby první pomoci

Informace za období:

Název zdravotnického zařízeni, které provozuje LSPP:

Pracoviště LSPP
(objekt - klinika, oddělení, a pod.):

Občané hlavního města Prahv

Zubní
lékařstvíDospěli Děti

Celkový počet ošetřených pacientu

Vyžádaná vyšetřeni (počet osob z celkového počtu 

ošetřených pacientů)

Hospitalizovaní (počet osob z celkového počtu 
ošetřených pacientů)

lačni poplatky (Kč) celkem

Počet pacientů, kteří neuhradili regulační poplatek

(Dlužná částka celkem
i

Jiné doplňující údaje

Podpis, razítko:Zpracoval(a), dne:

Terno formulář musí byt pisemnO nebo elektronicky doručen ilo 15 kalendářního dne následujícího mčsicc na adresu 
Magistrál hlavního místa Prahy, odbor zdravotní péče. oddčleni zdravotnictví. Jungmannova 29/35. 110 00 Praha I.

List č. 1



Výkaz lékařské služby první pomoci

Informace za období:

Název zdravotnického zařízení, které provozuje LSPP:

Pracoviště LSPP
(objekt - klinika, odděleni, upod.):

Občané Středočeského kraje

Zubní
lékařstvíDospěli Děti

Celkový počet ošetřených pacientů

Vyžádaná vyšetření (počet osob l celkového počtu 

ošetřených pacientů)
Hospitalizovaní (počet osob z celkového počtu 
ošetřených pacientů)

Regulační poplatky (Kč) celkem

Počet pacientů, kteří neuhradili regulační poplatek i

*

Dlužná částka celkem

Jiné doplňující údaje:

Podpis, razítko:Zpracoval(a), dne:

Tento formuiář musí být písemní nebo elektronicky doručen do 15. kalendářního dne následujícího mísíce na adresu 
Magistrál hlavního mísu Prah>. odbor zdravotní péče. oddíleni zdravotnictví. Jungmannova 29'35. 110 00 Praha 1

List č. 2



Vvkaz lékařské siužbv první pomoci

Informace za období:

Název zdravotnického zařízen i, které provozuje LSPP:

Pracoviště LSPP
(objekt - klinika, odděleni, apod.):

Občané ostatních kraiů ČR

Zubní
lékařstvíDospěli Děti

Celkový poěet ošetřených pacientů

Vyžádaná vyšetřeni (počet osob z celkového poctu 
ošetřených pacientů)
Hospitalizovaní (počet osob z celkového počtu 
ošetřených pacientu)

Regulační poplatky (Kč) celkem

Počet pacientů, kteří neuhradili regulační poplatek

Dlužná částka celkem

Jiné doplňující údaje:

Zpracoval(a), dne: Podpis, razítko:

Tento formulář musí byt písemné nebo elektronicky doručen do 15. kalendářního dne následujícího mísíce na adresu 
Magistrát hlavního rnčsta Prahy, odbor zdravotní péče. odděleni zdravotnictví. Jungmannova 29/35. 110 00 Praha I

List č. 3



r Výkaz lékařské služby první pomoci

Informace za období:

Název zdravotnického zařízení, které provozuje LSPP:

Pracoviště LSPP
(objekt - klinika, oddělení, apod.):

ízinci

Zubní
lékařstvíDospěli Děti

elkový počet ošetřených pacientů

Vyžádaná vyšetření (počet osob z celkového počtu 
^Setřených pacientů)
Hospitalizovaní (počet osob z celkového počtu 
ošetřených pacientů)

Regulační poplatky (Kč) celkem

Počet pacientů, kteří neuhradili regulační poplatek

Dlužná částka celkem

Jiné doplňující údaje:

Zpracoval(a), dne: Podpis, razítko:

Tento formulář musí byt písemné nebo elektronicky doručen do 15. kalendářního dne následujícího mísíce na adresu 
Magistrál hlavního mčsta Prahy, odbor zdravotní péče. odděleni zdravotnictví. Jungmannova 29<'35. 110 00 Praha I.

List č. 4
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