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Smlouva o péči o zdraví a poskytnutí dalších sociálních služeb osobám v nouzi

Číslo smlouvy poskytovatele: Číslo smlouvy příkazce: OSV-SOSL/FRM/001233/2016/

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2636 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozděj-

ších předpisů,
a dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Příkazce: Statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
zastoupené: RNDr. Ladislavem Šnevajsem, náměstkem primátora
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Poskytovatel: Charita Olomouc
Wurmova 588/5
771 11 Olomouc
IČ: 44936427
Zapsaná: 8/1-02-714/1996 u Ministerstva kultury
zastoupená: Ludmilou Gottwaldovou, DiS., ředitelkou
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu:  1221443811/0100

II. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána ve prospěch třetích osob odlišných od příkazce za účelem zajištění poskytování 
zdravotní péče, sociálních a dalších doplňkových služeb osobám v nouzi, jak je dále specifikováno touto 
smlouvou (dále jen „služby“).

2. Cílovou skupinou poskytovaných služeb dle této smlouvy jsou lidé bez domova a osoby ohrožené bezdo-
movectvím v olomouckém regionu. Jedná se zejména o lidi bez domova starší 18 let žijící přímo na ulici, 
osoby využívající sociálních služeb, např. azylových domů, nízkoprahových center apod., ale také lidi ohro-
žené bezdomovectvím (např. žijící v nevyhovujícím bydlení). Cílem poskytování služeb dle této smlouvy je
zlepšení zdravotního stavu osob z cílové skupiny, prevence šíření infekčních a parazitárních onemocnění 
mezi běžnou populací, jakož i pomoc v oblasti sociální a případně duchovní. Uvedené osoby v nouzi jsou 
v textu dále nazývány také jako ošetřovaní.

3. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn služby sám poskytovat, popř. zajistí poskytování služeb dle této 
smlouvy třetí osobou.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat zdravotní péči pouze osobou či osobami oprávněnými dle zákona č. 
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k vý-
konu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a osobou 
či osobami oprávněnými dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných od-
borných pracovníků.

III. Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit zejména neodkladnou a akutní zdravotní péči ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) 
a b) zákona č. 372/2011 Sb., a to jako provoz ordinace praktického lékaře, kdy lékař bude mít min. 0,5 – 0,6 
úvazek a zdravotní sestra úvazek plný. Poskytovatel se zavazuje zajistit zastupující zdravotní sestru 
s úvazkem minimálně na dohodu o provedení práce.

2. Zdravotní péče zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu a všechny další služby, které se týkají bezprostředně 
ošetřovaného a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav. Součástí služby bude ta-
ké možnost osobní hygieny, provedení odstranění ektoparazitů apod.
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3. Zdravotní péče nebude spočívat v prodeji nebo jiném převodu léků.
4. Poskytovatel se zavazuje, že lékař bude přítomen v ordinaci následovně:

Po   8:00 – 12:00 (4 hod)
Út   12:00 – 16:00 (4 hod)
St   8:00 – 12:00 (4 hod)
Čt   9:00 – 12:00 (3 hod)
Pá   8:00 – 10:00 (2 hod)
Zdravotní sestra bude v ordinaci přítomna 8 hodin každý pracovní den (vyjma hodin strávených v terénu).

5. Zdravotní sestra bude min. jednou za 14 dní účastna práce sociálních pracovníků v terénu a bude poskytovat 
osobám v nouzi základní ošetřovatelskou péči.

6. Poskytovatel se zavazuje zajistit technické zázemí ordinace, tj. zejména její údržbu, úklid a další věci souvi-
sející s provozem ordinace a sociálního hygienického zázemí.

7. Návazné sociální, popř. duchovní služby spočívají zejména v poskytnutí náhradního ošacení, zprostředko-
vání kontaktu s vhodnými sociálními službami.

IV. Termín a místo plnění

1. Zdravotní péče bude poskytována v komplexu služeb Střediska Samaritán, Wurmova 5, Olomouc.
2. V rámci práce sociálních pracovníků v terénu bude zdravotní sestra poskytovat základní lékařské ošetření 

osobám nacházejícím na území statutárního města Olomouc, tj. všech jeho městských částí.
3. Služby dle této smlouvy budou poskytovány do 31. 12. 2016.

V. Odměna a platební podmínky

1. Příkazce se zavazuje za služby dle této smlouvy poskytnout odměnu ve výši 600.000,- Kč.
2. Odměna bude poskytnuta ve dvou splátkách. Část ve výši 360.000,- Kč bude uhrazena do 14 dní od uzavře-

ní této smlouvy. Zbývající část bude uhrazena během měsíce září 2016.
3. Úhrada proběhne na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. V případě, že poskytovatel zjistí, že není schopen

a) vyčerpat odměnu ve výši dle této smlouvy nebo
b) čerpat odměnu v souladu s účelem uvedeným v této smlouvě anebo
c) poskytovat zdravotní a sociální péči v rozsahu uvedeném v této smlouvě,
zavazuje se neprodleně požádat věcně příslušný odbor Magistrátu města Olomouce o změnu smlouvy a 
uvést důvody takovéto změny.

5. Bude-li odměna použita na jiný účel než vyplývá z této smlouvy, zavazuje se poskytovatel vrátit ji v plné 
výši příkazci v termínu do 30 dnů od výzvy příkazce.

6. Bude-li poskytovatel nucen předčasně ukončit nebo zastavit prováděnou činnost dle této smlouvy, zavazuje 
se nevyčerpanou odměnu spolu s vyúčtováním vrátit do 30 dnů od předčasného ukončení či zastavení.

VI. Povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel, resp. lékař či zdravotní sestra budou ošetřovaným poskytovat poučení dle § 2638 a násl. ob-
čanského zákoníku.

2. Poskytovatel se zavazuje postupovat s péčí řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru.
3. Poskytovatel se zavazuje vést záznamy o péči o zdraví ve smyslu § 2647 a násl. občanského zákoníku.
4. Za účelem kontroly poskytovaných služeb se poskytovatel zavazuje každé tři měsíce zasílat příkazci výkaz o 

počtech návštěv pacientů a zdravotnických úkonech, zejména tak, aby osoba, jíž byla poskytnuta péče, byla 
identifikovatelná formou iniciál a dále bude uveden popis zdravotnických úkonů, použitá medikace, vyčís-
lení nákladů na poskytnutí péče jednotlivé osobě apod.

5. Poskytovatel se zavazuje umožnit oprávněným osobám příkazce a dalším oprávněným osobám seznámení 
s realizací činností (např. jmenný seznam osob - příjmení, jméno, datum narození a adresa trvalého pobytu, 
jimž příjemce poskytl zdravotní a sociální služby popř. doložit smlouvy o poskytnutí sociální služby), a též 
těmto osobám umožnit kontrolu finančního hospodaření a využití poskytnuté odměny. Tyto osoby nemusejí 
svou přítomnost předem ohlásit.

6. Poskytovatel se zavazuje zajistit si za účelem uvedené kontroly zproštění mlčenlivosti o údajích týkajících 
se osob, kterým příjemce poskytl nebo poskytuje zdravotní a sociální služby.
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7. Poskytovatel se zavazuje oznámit písemně věcně příslušnému odboru Magistrátu města Olomouce bez zby-
tečného odkladu  zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního orgánu a též kaž-
dou jinou změnu údajů uvedených v této smlouvě, a to dříve, než bude poskytnutá odměna zcela vyčerpána. 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoní-
kem, zákonem o sociálních službách a zákonem o zdravotních službách.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a pří-
lohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

3. Poskytovatel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně dodatků může být poskytnut žadateli v režimu záko-
na č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně podpisem 
smlouvy vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách 
příkazce, profilu zadavatele a v registru smluv.

4. Rada města Olomouce zadání této veřejné zakázky schválila na svém jednání dne 15.03.2016 usnesením č. 
25/38.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 2 vyhotovení 
obdrží poskytovatel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran
V Olomouci, dne:     05.04.2016             V Olomouci, dne:      15.04.2016      

        
Příkazce Poskytovatel

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora

Statutární město Olomouc

Ludmila Gottwaldová, DiS.
ředitelka

Charita Olomouc
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