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Smlouva o zabezpečení specializovaných vyšetření  

 
uzavíraná dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, mezi smluvními stranami: 
 
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace  
se sídlem:   Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 
IČO:    00839396   
DIČ:   CZ00839396 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. Pr, vl. 1441 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., číslo účtu: 12338711/0100 
zastoupena:   Ing. Eva Tomášová, ředitel 

(dále jako „poskytovatel") 
 
a 
 

název Window Holding a.s. 

sídlo Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň 

IČO 28436024 

DIČ CZ28436024 

zápis ve veřejném rejstříku Spisová značka:B 14506 vedená u RS v Praze 

banka Česká spořitelna 

číslo účtu 6438302/0800 

zastoupena Ing. Jiří Chromý – ředitel výroby DO 

 
(dále jako "objednatel") 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto: 
 

 

Účel a předmět smlouvy 

1.1. Účelem smlouvy je zajištění specializovaných vyšetření pro zaměstnance nebo jiné osoby 
objednatele (dále také „vyšetřovaná osoba“).  

1.2. Poskytovatel provede na základě žádosti objednatele nebo poskytovatele pracovnělékařských 
služeb objednatele, popř. vyšetřované osoby, za úplatu specializovaná lékařská vyšetření 
fyzických osob nehrazená z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „lékařská vyšetření“).  

1.3. Objednatel se zavazuje za lékařská vyšetření uhradit poskytovateli odměnu vypočítanou podle 
vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 
ve znění pozdějších předpisů, popř. podle předpisu, který vyhlášku nahradí, a aktuálního 
cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví.  

 

Provádění lékařských vyšetření 

2.1. Žádost o provedení lékařského vyšetření, včetně druhu vyšetření a počtu vyšetřovaných osob, 
musí být poskytovateli podána v dostatečném předstihu. Objednatel předá vyšetřovaným osobám 
případné odborné pokyny poskytovatele pro vyšetřované osoby, aby nedocházelo ke zkreslování 
výsledků vyšetření. Pokyny ohledně termínů objednání a přípravy vyšetřované osoby na lékařské 
vyšetření sdělí pracoviště poskytovatele (ambulance, oddělení) provádějící příslušná lékařská 
vyšetření. 

2.2. Poskytovatel se zavazuje provádět lékařská vyšetření s náležitou odbornou péčí a v termínech 
dohodnutých s příslušným pracovištěm poskytovatele v návaznosti na zaslanou žádost 
o provedení vyšetření.  

2.3. Poskytovatel seznámí vyšetřovanou osobu s výsledkem lékařského vyšetření a předá jí písemný 
výstup z provedeného vyšetření.  
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Fakturační podmínky 

3.1. K odměně za lékařská vyšetření podle odst. 1.3. bude připočtena DPH, nepůjde-li o plnění 
od DPH osvobozené.  

3.2. Poskytovatel vyúčtuje provedená lékařská vyšetření za kalendářní měsíc, a to formou faktury se 
splatností 14 dnů od jejího vystavení.  

 
Doba platnosti smlouvy  

4.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

4.2. Platnost smlouvy končí: 

- dohodou smluvních stran, 
- uplynutím výpovědní doby, 
- odstoupením od smlouvy, 
nebo jiným způsobem zániku závazku dle obecně závazných právních předpisů.  

4.3. Kterákoli smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná 
běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 

 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v informačním systému veřejné správy – 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.  

5.2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno. Změny smlouvy 
je možno provádět pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky. 

5.3. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s jakýmkoliv 
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky  
na uzavření této smlouvy. 

5.4. Smluvní strany souhlasí s úplným zveřejněním smlouvy, popř. smluv, které se touto smlouvo ruší, 
v registru smluv a dohodly se, že povinnost podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní poskytovatel.   

 

 

 
Za poskytovatele Za objednatele 

Datum, podpis:  
 
 

Datum, podpis:  
 
 
 
 

 


