
Ií~~ ',I~@) SMLOUVA O PÉČi OZDRAVi

~Zavřená v souladu s §2636 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vojenská nemocnice Brno
se sídlem Zábrdovická 3, 636 00 Brno
jednající plk. Ing. Antonínem Vodákem, ředitelem
IČ: 60555530
DIČ: CZ60555530

dále jen "poskytovatel"

a

Blue Care s.r.o.
se sídlem Ke Koupališti 12/1790, 182 00 Praha 8
jednající Petrem Hodbod'em, jednatelem
IČ: 27162486

dále jen "zájemce"

I. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel je v souladu se zákonem Č. 372/2011 Sb., poskytovatelem zdravotních
. ·služeb.

, .
2. Klient zájemce projevil zájem nad zákonný rámec pracovnělékařských prohlídek svých
zaměstnanců poskytnout určeným zaměstnancům benefit ve formě úhrady za poskytnutí
zdravotní služby nadstandardními preventivními prohlídkami, které poskytovatel nabízí a
které jsou specifikovány v příloze Č. 1 této smlouvy.

3. Poskytovatel se tedy zavazuje poskytnout zaměstnancům klienta zájemce nadstandardní
preventivní prohlídky specifikované v příloze Č. 1 a zájemce se zavazuje za poskytnuté
nadstandardní preventivní prohlídky uhradit smluvenou odměnu dle přílohy Č. 1.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zájemce je povinen zaměstnance klienta na prohlídku objednat telefonicky na tel. 973 445
603 nebo emailem prevence@vnbrno.czs uvedením jména, příjmení, bydliště a rodného
čísla zaměstnance, po potvrzení termínu prohlídky, je povinen zajistit, že se zaměstnanec
dostaví k poskytovateli ve stanoveném termínu, kde se prokáže průkazem totožnosti.

2. Výsledky prohlídky jsou chráněny mlčenlivostí v souladu se zákonem Č. 372/2011 Sb., a
budou sděleny pouze zaměstnanci. Dalším osobám vč. zájemce mohou být sděleny
informace pouze se souhlasem zaměstnance.

III. Finanční plnění

1. Odměna za poskytnuté zdravotní služby dle přílohy Č. 1 bude zájemci účtována jedenkrát
měsíčně na základě daňového dokladu - faktury se splatností 30 dnů a přílohou obsahující



jmenný seznam zaměstnanců zájemce s uvedením druhu poskytnuté zdravotní služby, kteří
v příslušném měsíci prohlídku u poskytovatele absolvovali.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavrra na dobu neurčitou s možností výpovědi, kteroukoli smluvní
stranou bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta činí jeden měsíc.

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecnými
právními předpisy, zejména zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem
Č. 372/2011 Sb.

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

V Srně dne 2.3. ~o.6:. Zfi1Z .

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Razítko a podpis Razítko a podpis

_ .... BlueG3re 
Bilte Care s.r,o.

Petr Hodbod' plk. Ing. Antonín Vodák

jednatel Blue Care ředitel VN Brno

Počet příloh: 1

Ceník - ceny jsou uvedeny vt: DPH

\


