RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Univerzita Kalova

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
ve věd so učásti: 1. lékařská fakulta UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
IČO: 00216208
Zastoupena: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, děkanem 1. lékařské fakultyUK
(dále též jako „1. LF'1
a
Asociace poskytovatelů adlktologlckých služeb, z.s.

Sídlo: Karoliny Světlé 286/18, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ:63839539
Zastoupena: Mgr. et Mgr. Helenou Rampachovou, předsedkyní Rady Asociace
(dále též jako „APAS"}
společně označováni jako „smluvní strany"
uzavírají podle§ 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
tuto rámcovou smlouvu o spolupráci (dále jen "srn louva"}

Preambule

A}

V rámci Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vznikla v roce
2012 Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN (dále jen „Klinika adlktologie'1,
jejíž jádrem činnosti je zejména (i} zajištění výuky v oboru adiktologie, (ii} výzkum v oblasti užívání
návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování, (iii} výzkum a vývoj nových
přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci uživatelů po stižených tímto problémem a dále (iv}
tvorba a realizace programu celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru a (v} léčebně
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preventivní péče. K liniku adiktologie tvoří mu ltidisdp linární tým odborníků představitelů různých
vědních oborů a výzkumných přístupů;
B)

APAS je nestátní, neziskovou, profesní a odbornou organizací, která sdružuje především nestátní
organizace poskytující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.
Jejím posláním je podpora organizací poskytujících služby osobám ohroženým adiktologickými
poruchami a jejich blízkým, a to prostřednictvím poskytování stabilního zázemí pro získávání, rozvoj
a udržování kontaktů a předávání zkušeností mezi organizacemi poskytujícími služby prevence a
léčby závislostí navzájem a dále mezi těmito organizacemi a státními institucemi, včetně
vzdělavatelů v adiktologii. APAS vytváří prostor pro sdílení odborných zkušeností a témat v oblasti
adiktologie a prosazuje racionální drogovou politiku.

C)

Smluvní strany spojené společnou činností, kterou se rozumí služby ve veřejném zájmu, mají zájem
na vzájemné spolupráci v oblastech vzdělávání, podpory vzdělávání a v oblasti výzkumné ďnnosti
v oblasti adiktologie v celé jeho šíři, přičemž v tomto směru již uskutečnily jednání, týkající se
konkretizace oblastijejich vzájemné spolupráce.

I.

Předmět spolupráce

Smluvní strany se dohodly, že k plnění svých úkolů, jak jsou popsány v preambuli této smlouvy budou
spolupracovat v níže uvedených oblastech:
a) příprava a realizace vzdělávacích akcí v oboru adiktologie;
b) příprava a realizace výzkumných projektů v oblasti adiktologie;
c) rozvoj publikační činnosti v oblasti adiktologie;
d) spolupráce při tvorbě a připomínkovánílegislativních změn souvisejících s oborem adiktologie;
e) propagace oboru adiktologie v ČR i zahraničí.

li.

Způsob spolupráce

2.1.
Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o svých potřebách a návrzích ve vymezeném
předmětu spolupráce.
2.2.

Za tímto účelem se smluvní strany zavazují:
vyhovět návrhu druhé smluvní strany na osobní jednání;
poskytovat si vzájemně informace, které jsou nezbytné kefektivní realizaci spolupráce;
reagovat věcně na konkrétní návrhy spolupráce druhé smluvní strany.

2.3.
Na základě této smlouvy nevzniká smluvním stranám právo ani povinnost finančního plnění vůči
sobě navzájem či některé ze smluvních stran. V rámci jednotlivých oblastí předmětu spolupráce budou
smluvními stranami zpracovány konkrétní návrhy pro realizaci spolupráce. Bližší podrobnosti ohledně
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jednot livých aktivit v rámci předmětu spolupráce budou vždy vymezeny samostatnou smlouvou, která
bude upravovat konkrétní předmět plnění, způsob financování a další podrobnost i.

Ill.

Povinnost mlčenlivosti

3.1.
Srn luvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, s nimiž se seznámí
při plnění této smlouvy, vyjma případů, kdy tyto skutečnosti bude třeba sdělit třetí osobě v souvislosti s
realizací této smlouvy (např. při prezentaci projektu, získání grantové podpory apod.).
3.2.
Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně osobních
údajů, jimiž jsou srn luvní strany povinny se řídit.
IV.
4.1.

Doba trvání spolupráce

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurďtou.

4.2.
Smlouvu lze ukončit:
dohodou smluvních stran;
a)
b)
písemnou výpovědí, zaslanou doporučenou poštou druhé smluvní straně bez udání důvodu,
přičemž výpovědní doba ďní tři (3) měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
4.3.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že ukončení spolupráce dle této smlouvy není současně
ukončením konkrétních smluv ohledně dílčích plnění, které budou uzavřeny dle článku li. odst. 2.3. této
smlouvy a které lze ukončit pouze za podmínek v nich uvedených a dle příslušných právních předpisů.

V.

Závěrečná ustanovení

5.1.
Případné změny či doplňky této smlouvy je možno činit pouze ve formě písemných, průběžně
číslovaných dodatků.
5.2.
Tato smlouva může být uzavřena elektronickými prostředkyv souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je tato
smlouva uzavírána v list inné formě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé smluvní straně náleží
jedno.
5.3.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami, resp. osobami za ně
oprávněnými jednat.
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5.4.
Smluvní strany berou na vědomí, že k účinnosti této smlouvy je nezby tné její uveřejnění v registru
smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany konstatují uzavřením
této smlouvy, že s výjimkou osobních údajů fyzických osob umístěných mezi značkami *_*,neobsahuje
smlouva informace, které je nutno nebo možno z uveřejnění vyloučit. Uveřejnění smlouvy zajistí 1. LF,
nebude-li však smlouva uveřejně na do 20dnů ode dne jejího uzavření,jsou ostatní smluvní strany povinny
uveřejnit smlouvu samy. O uveřejnění smlouvy se smluvní strany informují prostřednictvím automatickým
funkcí Informačního systému Registru smluv do datové schránky a na elektronické adresy odborných
zástupců pro projekt uvedenou v záhlaví smlouvy u označení jednotlivých smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, uratě
a srozumitelně, že sl tuto přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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