
J NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav 
telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz 

}C: 00 390 780, DIČ: CZ00390780,. zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr vložka č. 1233

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav 
IČ: 003 90 780

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233 
zastoupená Ing. Petrem Baťkou, ředitelem

na straně jedné (dále jen „Nemocnice Břeclav")

a

obchodní společnost 
ORTOPEDIE Jiří Kubrický s.r.o.
se sídlem Palackého 2957/45, 695 01 Hodonín 
IČ: 016 19 276

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78765 
zastoupená Jiřím Kubrickým, jednatelem

na straně druhé (dále jen jako „ORTOPEDIE Jiří Kubrický" a Nemocnice Břeclav a ORTOPEDIE Jiří 
Kubrický dále společně také jen jako „Smluvnístrany" či „Strany" nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana" či „Strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku,
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „Občanskýzákoník") tuto smlouva o spolupráci (dále jen „smlouva"):

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Nemocnice Břeclav je všeobecnou nemocnicí tzv. okresního typu, s rozsáhlou lůžkovou i 
ambulantních složkou. Nemocnice Břeclav poskytuje služby mj. v oborech ortopedie, chirurgie a 
disponuje anesteziologicko - resusčitačním oddělením.

1.2 ORTOPEDIE Jiří Kubrický je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje služby v oboru 
ortopedie s jednodenní lůžkovou péčí.

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce Smluvních stran při poskytování zdravotní 
péče.

1.3
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II.
Spolupráce při poskytování zdravotní péče

se v rámci spolupráce podle této smlouvy zavazuje, v mezích svých 
provozních a kapacitních možností, přijímat pacienty ORTOPEDIE Jiří Kubrický, pro zajištění 
návaznosti služeb pro případ vzniklých komplikací u pacientů vyžadujících hospitalizaci.

ORTOPEDIE Jiří Kubrický bude odesílat pacienty do Nemocnice Břeclav na základě písemného 
nebo telefonického vyžádání, pacientovi bude lékařem ORTOPEDIE Jiří Kubrický vystaveno 
doporučení ke specializované péči na oddělení Nemocnice Břeclav.

2.3 Kontaktní osoby:

2.1 Nemocnice Břeclav

2.2

2.4 Při odeslání pacienta do Nemocnice Břeclav je ORTOPEDIE Jiří Kubrický povinna poskytnutou 

Nemocnici Břeclav veškeré informace o zdravotním stavu pacienta k řádnému provedení výkonů 
v rámci vyžádané specializované péče. Obdobně postupuje Nemocnice Břeclav v případě 
zpětného odeslání pacienta k následné péči na ambulanci ORTOPEDIE Jiří Kubrický tak, aby byla 
zajištěna návaznost poskytované zdravotní péče.

2.5 Smluvní strany se zavazují poskytovat si v případě potřeby navzájem další nezbytnou součinnost 

a konzultace k naplnění účelu spolupráce při poskytování zdravotní péče dle této smlouvy.

III.
Finanční ujednání

3.1 Smluvní strany se dohodly, že úhrady za zdravotní služby poskytnuté v rámci spolupráce dle této 

smlouvy budou realizovány takto:

a) Zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění bude Nemocnice Břeclav účtovat 
příslušné zdravotní pojišťovně pacienta.

b) Není-li zdravotní služba hrazena 2 veřejného zdravotního pojištění nebo je hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění jen částečně, zavazuje se ORTOPEDIE Jiří Kubrický uhradit 
Nemocnici Břeclav cenu za poskytnutou zdravotní službu, resp. její část nehrazenou 
zdravotní pojišťovnou ve výši dle aktuálního ceníku výkonů prováděných v Nemocnici 
Břeclav.

c) Jestliže zdravotní služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale pacient není 

z jakéhokoliv důvodu účasten veřejného zdravotního pojištění, zavazuje se ORTOPEDIE Jiří 
Kubrický uhradit Nemocnici Břeclav cenu za poskytnout zdravotní službu účtovanou podle 
platného seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dle vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů) s tím, že hodnota bodu se sjednává ve výši 1,33 Kč 

pro pacienty, kteří jsou rezidenty zemí EU. Pro pacienty, kteří jsou rezidenty zemí mimo EU, 
se sjednává hodnota bodu ve výši 1,50 Kč.
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3.2 Cenu za poskytnuté zdravotní služby podle odst. 3.1 písm. b) nebo c) tohoto článku shora 
Nemocnice Břeclav vyúčtuje ORTOPEDII Jiří Kubrický fakturou za každého převzatého pacienta. 
Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od vystavení faktury.

IV.
Doba trvání smlouvy

4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2 Každá ze Smluvních strany je oprávněna Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to písemnou 
výpovědí doručenou druhé Smluvní straně. Výpovědní doba v takovém případě činí 2 měsíce a 
počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
druhé Smluvní straně.

4.3 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 
strana porušuje své povinnosti z této smlouvy a nezjednala nápravu ani přes písemné 
upozornění odstupující smluvní strany v přiměřené lhůtě, kterou jí za tím účelem odstupující 
strana poskytla.

4.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

V.

Doručování

Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané mezi nimi na základě této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, budou doručovány prostřednictvím oprávněného držitele poštovní licence na adresy 
Smluvních stran. Pokud se nepodaří doručit doporučenou poštovní zásilku, na adresu druhé Smluvní 
strany, považuje se tato za doručenou 3. (třetím) dnem následujícím po dni, ve kterém byla tato 
zásilka uložena pro adresáta na poště. Za adresu příslušné Smluvní strany se považuje adresa 
uvedená pro ni v záhlaví této Smlouvy nebo adresa uvedená pro ni jako adresa sídla v aktuálním 
zápisu v příslušném veřejném rejstříku ke dni odeslání poštovní zásilky. Pokud si Smluvní strany 
písemně oznámily změnu adresy pro doručování písemností, považuje se pro účely této Smlouvy za 
adresu Smluvní strany adresa uvedená v tomto oznámení, a to od okamžiku jeho doručení. Za 
doručení poštovní zásilky se považuje též okamžik osobního předání této zásilky příslušné Smluvní 
straně, a to za podmínky, že k tomuto osobnímu předání dojde dříve, než nastane fikce doručení dle 
tohoto článku shora.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech a každá ze Smluvních stran obdrží po 1 
(jednom) z nich.

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy a žádná 
jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené v této smlouvě, učiněný kteroukoli ze 
Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran závazné nebo platné. Tato smlouva se 
řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Každá Smluvní strana hradí své náklady spojené s vyjednáním, vyhotovením a realizací této 
Smlouvy (zejména odměny a náklady svých zprostředkovatelů, zástupců, právních poradců a 
konzultantů).

Jakékoli změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma

6.1

6.2

6.3

6.4
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Smluvními stranami. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí 
jakéhokoliv nároku dle této Smlouvy či v souvislosti s ní.

6.5 Žádná Smluvní strana nesmí předat informace o podmínkách této dohody nebo o souvisejících 

jednáních, jež se týkají druhé smluvní strany, bez jejího předchozího písemného souhlasu žádné 
třetí osobě, s výjimkou (i) svých poradců a dodavatelů, kteří jsou vázáni obdobnými 
ustanoveními o mlčenlivosti a (ii) pokud příslušná smluvní strana takovou informaci již zveřejnila 
nebo pokud byla tato informace již obecně známá bez zavinění dané smluvní strany.

6.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatné 
nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost či účinnost této Smlouvy jako celku, či jejích 
ostatních jednotlivých ustanovení, a zavazují se dané ustanovení nahradit nejpozději ve lhůtě 30 
dnů od konstatování takové skutečnosti (nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od data účinnosti 
rozhodnutí příslušného soudu potvrzujícího neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení) 
ustanovením, které se bude svým obsahem co nejvíce blížit neplatnému nebo neúčinnému 
ustanovení.

6.7 Smluvní strany prohlašují, že si celý text této smlouvy před jejím podpisem pozorně přečetly, 
úplně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů 
smluvní strany stvrzují, že text smlouvy věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli, 
a že smlouva není uzavírána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Břeclavi dne 11.1. 2021 V Hodoníně dne 12.1. 2021
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