
RÁMCoVÁ SMLOUVA č. VZ/2021/3/03
o poskytování přednemocniční neodkladné péče

Smluvní strany

Poskytovatel:
RYCHLÁ, v.0.s.
jejímž jménem jedná .MUDr. Michal Fabrický, MBA
Zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, Vložka 15617
Sídlo: Uherský Brod.
IČ: 26284448.
DIČ; 0226284448
Bankovní Spojení: číslo účtu: 1545738309, kód banky: 0800, Česká Spořitelna, a.S.

a

Objednatel:
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 as.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku V souladu S ustanovením §l746, OdSt. 2 Zákona
č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, Ve Znění pozdějších předpisů tuto

rámcovou smlouvu o poskytování přednemocniční neodkladné péče
(dále též jen „Smlouva“)

I.

l. Objednatel na Základě Zákona č. 374/2011 Sb., o Zdravotnické Záchranné službě v platném
Znění, poskytuje příslušné Zdravotní Služby, a to Zejména na území Zlínského kraje.

2. Poskytovatel je oprávněn kposkytování Zdravotrıích Služeb v oborech Vztahujících Se
k přednemocniční neodkladné péči.

3. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek, za nichž bude poskytovatel svými
Zaměstnanci (lékaři) Zajišťovat poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových
skupinách RLP nebo RV objednatele.
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II.

l. Poskytovatel Se zavazuje V době určené jednotlivými objednávkami objednatele Zajistit
výkon činnosti definované v následujícím odstavci, a to výlučně prostřednictvím Svých
Zaměstnanců -lékařů Splňujících podmínky Zdravotní Způsobilosti a bezúhonnosti podle §3 Zákona
č. 95/2004 Sb. v platném Znění a současně Splňujících stanovené podmínky odborné způsobilosti:

- Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře podle Zákona č. 95/2004 Sb.
v platném Znění
- Specializovaná způsobilost v příslušném oboru vztahujícím Se kposkytování
přednemocniční neodkladné péče.

Poruší-li poskytovatel svou povinnost sjednanou v tomto odstavci, Zejména nenaStoupí-li
Zaměstnanec poskytovatele na určenou službu řádně a v určeném čase, zavazuje se poskytovatel
Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Za každé jednotlivé porušení, a to i
opakovaně. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu újmy.

2. Činností podle předchozího odstavce se rozumí přítomnost lékaře - Zaměstnanec
poskytovatele na Objednatelem Stanoveném místě S připravenosti podílet Se na poskytování
přednemocniční neodkladné péče podle pokynů objednatele a vlastní poskytování přednemocniční
neodkladné péče podle pokynů objednatele.

3. Místem plnění podle této Smlouvy jsou jednotlivé výjezdové Základny Objednatele určené
v objednávkách objednatele a území Zlínského kraje, s možností přesahu do jiných krajů ČR
v rámci jednotlivých výjezdů.

4. Objednatel předává poskytovateli jednotlivé objednávky výkonu činnosti podle této Smlouvy
vždy v měsíčních intervalech výlučně podle svých provozních potřeb a podle Svého uvážení, a to
v podobě časového rozvrhu jednotlivých služeb, který bude poskytovateli zaslán vždy nejpozději 15
dnů před Začátkem příslušného kalendářního měsíce.

5. Činnost podle této Smlouvy bude vykonávána podle pokynů Zdravotnického Operačního
Střediska objednatele.

6. Poskytovatel je povinen Zajistit, že činnost podle této Smlouvy bude vykonávána v souladu
Se zákonem č. 374/2011 Sb. v platném Znění a dalšími aplikovatelnými právními předpisy, jakož i
v Souladu Se Všemi Vnitřními předpisy objednatele. Poskytovatel je povinen Zajistit, že veškerá
činnost vykonávaná podle této Smlouvy osobami, které k výkonu této činnosti použij e, bude konána
na náležité odborné úrovni, S Odbomou péčí, lege artis a řádně v Souladu S pokyny objednatele a ve
Spolupráci S určenými pracovníky objednatele.

7. Poskytovatel a jeho zaměstnanci jsou při plnění této Smlouvy povinni řídit se všemi
vnitřními předpisy objednatele. Poskytovatel Zejména zajistí dodržování Vnitřních pravidel
objednatele pro předepisování léčiv a dodržování povinnosti k předepisování určitých léčiv
v případech, kdy je to Stanoveno vnitřními předpisy objednatele.

8. Objednatel odpovídá za věcné a technické vybavení vozidel RLP a RV podle platných a
účinných právních předpisů.

9. Objednatel Seznámí poskytovatele se Svými příslušnými vnitřními pravidly, organizačními
směrnicemi a povinnostmi poskytovatele v oblasti BOZP a PO. Poskytovatel je povinen Seznámit
Své jednotlivé Zaměstnance S příslušnými vnitřními pravidly objednatele, organizačními Směmicemi
objednatele a povinnostmi Zaměstnanců v oblasti BOZP a PO.
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III.

1. Poskytovatel je povinen Zajišťovat výkon činnosti podle této Smlouvy pouze prostřednictvím
lékařů splňujících podmínky a požadavky uvedené vtéto smlouvě, kteří jsou vůči poskytovateli
v pracovněprávním vztahu.

2. Poskytovatel je povinen v každém okamžiku trvání této Smlouvy udržovat v platnosti
pracovněprávní vztahy s nejméně 20 lékaři splňujícími podmínky a požadavky uvedené vtéto
Smlouvě. KleSne-li v průběhu trvání této Smlouvy rozsah výkonu činnosti podle této Smlouvy
požadovaný objednatelem v jednotlivých jeho objednávkách a takto Snížený rozsah výkonu činnosti
trvá nejméně ve třech po sobě jdoucích měsících, Snižuje Se v poměru odpovídajícím míře poklesu
rozsahu výkonu činnosti minimální počet lékařů uvedených v předchozí větě, to však pouze po
dobu, kdy takto Snížený rozsah výkonu činnosti trvá.

3. Plnění povinnosti Sjednané v předchozím Odstavci je poskytovatel povinen objednateli
kdykoliv na žádost objednatele doložit písemnými doklady. Nedoloží-li poskytovatel na žádost
objednatele plnění povinnosti Sjednané vpředchozím odstavci, je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen
nárok objednatele na náhradu škody.

4. Přijímá-li poskytovatel do pracovněprávního vztahu nového Zaměstnance, který Se má
podílet na plnění povinností poskytovatele podle této Smlouvy, je poskytovatel povinen požádat
objednatele o odsouhlasení takového nového zaměstnance a poskytnout objednateli jím vyžádané
podklady. Odmítne-li objednatel Z přiměřených důležitých důvodů nově přijímaného Zaměstnanec,
nemůže Se takto odmítnutý zaměstnanec poskytovatele podílet na plnění této Smlouvy.

5. Poskytovatel prohlašuje a ujišt'uje objednatele, že má uzavřeno a bude po celou dobu
platnosti této Smlouvy udržovat pojištění odpovědnosti Za škodu způsobenou třetí osobě
v Souvislosti s poskytováním zdravotních Služeb, a to v rozsahu v Souladu S příslušnými právními
předpisy. Na žádost objednatele umožní poskytovatel nahlédnout objednateli do této pojistné
Smlouvy.

6. Poskytovatel se Zavazuje poskytovat objednateli veškerou Součinnost, o kterou jej objednatel
požádá, v případě, že objednateli či jinému orgánu bude doručena stížnost na poskytování
Zdravotních Služeb, na nichž Se podílel Zaměstnanec poskytovatele.

IV.

l. Cena Za Výkon činností Sjednaných touto Smlouvou Se Sjednává jako Součin Skutečného
počtu hodin, po které byly tyto činnosti prováděny, a ceny Za hodinu výkonu těchto činností
- ve všedních dnech ve výši: 548,00 Kč
- o Sobotách, nedělích a Státních Svátcích ve výši: 627,00 Kč
Objednatel se Zavazuje nad rámec Sjednaných hodinových Sazeb dále uhradit poskytovateli částku
odpovídající Skutečným odvodům zaměstnavatele na Sociální a zdravotní pojištění na Základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených mezi poskytovatelem a jeho
Zaměstnanci.
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2. Sjednaná cena Za Výkon činností podle této Smlouvy bude hrazena měsíčně zpětně na
Základě faktury - daňového dokladu vystaveného Vždy nejpozději do 5 dnů od konce placeného
kalendářního měsíce. Cenu bude objednatel hradit poskytovateli vždy bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v Záhlaví Smlouvy nebo později písemně Sdělený.

3. V případě, že faktura poskytovatele nebude obsahovat Zákonem předepsané náležitosti, je
objednatel oprávněn ji do data Splatnosti vrátit poskytovateli. V takovém případě není objednatel v
prodlení s úhradou ceny. Poskytovatel je povinen odstranit vady vystavením nové faktury, přičemž
náhradní doba splatnosti v délce 21 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli.

4. Objednatel uhradí řádně vystavené faktury - daňové doklady vždy k 18. dni měsíce
následujícího po placeném kalendářním měsíci.

5. Poskytovatel nebude po objednateli požadovat poskytování žádných Záloh V Souvislosti
S prováděním jakýchkoliv činností poskytovatele podle této Smlouvy.

V.
1. Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou ode dne 1.4.2021 do dne 31.12.2022.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit S účinky do budoucna, pokud
poskytovatel podstatně poruší své povinnosti vyplývající pro něj Z této Smlouvy. Za podstatné
porušení povinnosti vyplývající pro poskytovatele Z této Smlouvy se považuje Zejména, nikoliv však
výlučně, porušení kterékoliv Z povinností poskytovatele uvedených v článku III. této Smlouvy.
Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit též v případě opakovaného nepodstatného
porušení povinností poskytovatele uvedených v této Smlouvě a v případě trvajícího nepodstatného
porušení povinností poskytovatele uvedených v této Smlouvě, pokud poskytovatel nezajistí nápravu
takového porušení ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu ktomu účelu písemně
objednatelem. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Se poskytovatel ocitne
v likvidaci nebo pokud je ohledně poskytovatele zahájeno insolvenční řízení.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno poskytovateli. Smlouva
zaniká dnem následujícím po dni doručení odstoupení poskytovateli.

VI.

1. Tato Smlouva je Sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních
Stran obdrží po jednom.

2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními
Stranami.

3. Poskytovatel je povinen Zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech, o kterých Se dozví
v Souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po Skončení platnosti Smlouvy.
Poskytovatel je dále povinen Zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech provozní, organizační
či koncepční povahy, týkajících se výkonu vlastních činností objednatele.

4. 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
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vzniklé Z této Smlouvy nebo v Souvislosti S ní, které Se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním
Smluvních Stran, budou rozhodnuty Věcně příslušnými soudy v Ceské republice, přičemž místní
příslušnost Soudu Se určí podle Sídla objednatele.

5. 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.

v Uherském Brødč, dne 177520“ '7 ve. Zh'nč, dnez....§j.gm2/

RYCHLÁN-OŘSÝ- Zdravqninká zżinhnżnná sıužti; „ Ú
MUDI'. MÍCIIGI FABRIC , MBA ıH51" ,é ra s __/' `

Pørı-yzúnü 2174 „øu‰łfg4-® 4.
780 01 Zırn _m
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688 01 UHERSKÝ BROD. fl

poskytovatel ˇ/ objednatel
RYCHLÁ, V.o.S. Zdravotnická záchranná Služba
MUDr. Michal Fabrický,MBA Zlínského kraje, přísp. organizace
jednatel JUDr. Josef Valenta

ředitel
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