
O b la s tn í  n e m o c n ic e  K la d n o , a.s., 
n e m o c n ic e  S t ře d o č e s k é h o  k ra je

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

(dále též „smlouva")

Smluvní strany:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
se sídlem: Vančurova 1548, Kladno, PSČ: 272 59 
IČO: 272 56 537
Bankovní spojení ČSOB č. ú. 33083308/0300.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020 
zastoupená: Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva

Markétou Frohlichovou, místopředsedkyní představenstva

(dále též „Dodavatel44 či „Poskytovatel44)

a

La Lorraine, a.s.
se sídlem: U Kožovy hory 2748, Kladno, PSČ: 272 01 
IČO: 255 44 551
Bankovní spojení...............č. ú. ....................................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14504 
zastoupená: Guido Karel Vanherpe, předseda představenstva

(dále též „Objednatel44)

(Dodavatel a Objednatel dále též společně jako „smluvní strany")

obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský 
zákoník"), tuto

Smlouvu o spolupráci -  poskytování zdravotních služeb



1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele provádět odběry 
(dále též „odběr44 či „služby44) krve a moči (dále též „biologický materiál41) zaměstnanců 
Objednatele, a to dle podle požadavků Objednatele. Poskytovatel se rovněž zavazuje 
zajišťovat transport odebraného biologického materiálu na specializovaná vyšetření .... 
............ ............... .............. . . ............................ ............................................. .......... 
..... ..................................................... a to k vyšetření na alkohol, případně jiné návykové 
látky. Poskytovatel se v neposlední řadě zavazuje pro Objednatele zajišťovat předám 
výsledků těchto vyšetření Objednateli.

2. Objednatel se za služby blíže specifikované v ěl. 1 odst. 1 této smlouvy zavazuje zaplatit 
Poskytovateli cenu ve smyslu ěl. n. této smlouvy.

3. Poskytovatel se zavazuje služby sjednané v ěl. I. odst. 1 této smlouvy provádět s odbornou 
péčí a zajistit ochranu osobních údajů pacientů ve smyslu zákona ě. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel se zavazuje objednávat jednotlivé odběry biologického materiálu svých 
zaměstnanců u Poskytovatele předem, a to telefonicky na telefonním čísle: 
....................................................................

5. Poskytovatel se zavazuje k provedení odběru pouze za předpokladu předložení 
následujících dokumentů:

• objednávky Objednatele;
• žádosti Objednatele - viz příloha č.l této smlouvy;
• vyplněné žádanky k toxikologickému vyšetření, která je dostupná ke stažení na

adrese: .................................................................................................................
.........................................................(viz žádanka k toxikologickému vyšetření 
(formát pdf.)).

6. Smluvní strany se dohodly, že odběr biologického materiálu bude probíhat, za 
předpokladu splnění povinností uvedených v ěl. 1 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
v prostorách .............................Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje dle požadavků 
Objednatele služby uvedené v ěl. I. odst. 1 této smlouvy provést řádně a včas.

7. Smluvní strany pro úplnost ujednávají, že za objednávku se rovněž považuje příchod 
zaměstnance s formulářem potvrzeným objednavatelem, nebo dojednáním prohlídky 
prostřednictvím oprávněného zástupce Objednatele

8. Objednatel prohlašuje, že má zajištěný písemný souhlas zaměstnance, který se zavázal 
podstoupení odběru biologického materiálu s vyšetřením na alkohol či jiné návykové látky 
s tím, že výsledky vyšetření biologického materiálu budou poskytnuty Objednateli jako 
zaměstnavateli.



Článek II.
Cena a platební ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o spolupráci je prováděna za podmínek 
stanovených v této smlouvě, přičemž za jednotlivé služby sjednávají plnění v následující 
výši:

...................................................................................................................................... ....

.................... . .................................................................................................................. ....

.......... ...................... .................................................................................................... ............

.......... .......................................................................................................................... ...........

.................... .................................................................................................................... ....

.................... .............................................. ...................................................................... ....

............................................ ................................................................................................

2. Objednatel se rovněž zavazuje k úhradě:
• případných nákladů na výpis ze zdravotní dokumentace dle platného Ceníku na 

základě předchozí dohody s Dodavatelem,
• nákladů, které vznikly dodavateli v souvislosti prohlídkou, a které nejsou předmětem 

zdravotního pojištění (dokladované laboratorní, konsiliámí vyšetření ve výši dle 
platného ceníku) na základě faktury vystavené dodavatelem a doložené uvedenými 
doklady.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s případnou změnou sazeb dle aktuálního 
platného ceníku Poskytovatele, zveřejněného na webových stránkách Poskytovatele, 
kterýžto ceník tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Úhrada Dodavatelem poskytovaných služeb bude prováděna na základě Dodavatelem 
vystavené faktury, kterou se Dodavatel, zavazuje, za předpokladu využití služeb 
Poskytovatele Objednatelem alespoň jedenkrát v předmětném měsíci, vydávat Objednateli 
jedenkrát v rozhodném měsíci. Faktura musí splňovat zákonem stanovené předpoklady, 
přičemž smluvní strany výslovně sjednávají lhůtu splatnosti jednotlivých faktur na 30 dnů.

5. Smluvní strany ujednávají, že úhrada poskytovaných služeb bude prováděna z výše 
uvedeného účtu Objednatele na účet Dodavatele.

6. Smluvní strany rovněž sjednávají, že úhrada Dodavatelem poskytnutých služeb může být 
rovněž provedena přímo od testované osoby na místě oproti vystavenému paragonu.

7. Smluvní strany výslovně ujednávají, že úhradou se pro účely této smlouvy rozumí 
připsání dlužné částky za včl. 1. odst. 1 této smlouvy poskytnuté služby na účet 
Poskytovatele.



1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být ukončena:

a) Písemnou dohodou účastníků této smlouvy, a to bez výpovědní lhůty.

b) Písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu, 
s výpovědní lhůtou dva měsíce. Tato výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že porušení smlouvou stanovených práv a povinností 
smluvních stran některou ze smluvních stran je důvodem k okamžitému odstoupení od 
této smlouvy, a to bez výpovědní lhůty. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě 
porušení smluvních povinností uhradí smluvní strana druhé smluvní straně případně 
vzniklou škodu.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nepřevzetí výpovědi se za den jejího doručení 
považuje poslední den lhůty stanovené poštou pro vyzvednutí uložené písemnosti, či den, 
kdy adresát odmítl písemnost (výpověď) převzít.

Článek IV.
Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které o sobě 
navzájem získaly v průběhu plnění této smlouvy, které nejsou veřejně přístupné nebo 
které pokládají za důvěrné. V této souvislosti se zavazují zajistit utajování těchto 
infonnací též všemi zaměstnanci smluvních stran i dalšími osobami, které pověří dílčími 
úkoly v souvislosti s realizací této smlouvy. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu 
tohoto článku se považují veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou 
takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní straně 
újmu, bez ohledu na to;, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací, dokud 
se tyto informace nestanou všeobecně známými.

2. V případě pochybností jsou smluvní strany povinny předpokládat, že informace je 
důvěrného charakteru, dokud se neprokáže opak.

3. Povinnost ochrany důvěrných informací dle tohoto článku trvá po dobu účinnosti této 
smlouvy a dále po dobu 2 let po jejím ukončení.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou součinnost při plnění této 
smlouvy.

5. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Poskytovatel je povinným subjektem ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále též 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 (dále též „Registr smluv“), z čehož vyplývá povinnost zveřejnit tuto 
smlouvu v Registru smluv, popř. poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v 
zákonném rozsahu.




