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IIŰÍÚIIIÚIIIISmlouva o spolupráci č.

v rámci poskytnutí finančních prostředků z Fondu prevˇence

všeeheene zđeeveıni pejišıťevfnyv Česke republiky'

(dále jen „Smlouvaííì

uzavře-ná v souladu s § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,Dbčanský zákoníkíí)

Srnluv-ˇní strany

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

k p-odpisu Smlouv-y je pověřen: ředitel regionální pobočky Brno Ing. Jiří KropáčJlťlBA

IČO: 41 197518

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojištˇovˇně České republiky, není

zapsána v obchodním rejstříku

(eıáıe jen: „vzP čin)

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlavˇa, příspěvˇková organizace

se sídlem: Vrchlického 59, 58633 Jihlava

které zastupuje: MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel

IČO: 00090638

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1472

(dále jen „Partnerííì

(jednotlívˇč též „Smluvˇní strana“ nebo společné „Smluvní stranyří)

__
článek I.

Učel Smlouvy

V souladu s ustanovením § 6 odst. (7) a § 7 odst. (2) zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v-ˇytvořila VZP ČR Fond

prevence (dále jen „FPr"'). Finanční prostředky“ FPr jsou určeny na podporu a realizaci

zdravotních opatření a programů, které zlepšují zdrav-ˇotní péči o pojištěnce VZP ČR a příznivé

spolupúsohí proti vzniku jejich onemocnění nebo proti zhoršováníjejich zdravotního stavu.

Knaplnění cíle shora uvedenyich programů a opatření připrav-ˇila VZP ČR speciální projekt

s celostátní působností snázvem „Prev-ˇentivní onkologické. prohlídka pro každého“ (dále jen

„Projektíík jehož účelem je podpora onkologické prevence u pojištěnců VZP ČR ve věku od 35

let včetně formou motiv-'ačnílıo příspěvku na provedené a pojištěncem uhrazené preventivní

zdrav-'otní služby (dále jen „Zdravotní službyíí), uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy. Příloha č. 2

obsahuje konkrétní spektrum výkonů balíčku preventivních vyšetření (dále jen „Balíček“), které

se Partner rozhodl poskytov-ˇat v rámci vlastních kapacit po dobu účinnosti této Smlouvfy. Seznam

výkonů uvedených v Příloze č. 2 je omezen maximálním rozsahem vfýkonů uvedených

v Příloze č. I této Smlouvˇy jako „Indikativním seznamu výkonů preventivních vyšetření“.

Projekt, který počítá s celkovou účastí 7 200 pojištěnců VZP ČR (dále jen „Pojištčnecítk bude

realizován v období let 2017-2018. Celkový finanční limit Projektu činí IS 000000 Kč (slovy:

osmnáct milionů korun českých).
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Z celkového počtu Pojištěnců, uvedeného v odst. 3. tohoto článku, se Partner zavazuje poskytnout

Zdravotní služby 100 Pojištěncům: tento počet představuje liınit Pojištěnců pro poskytnutí

Zdravotních služeb Partnerem v rámci Projektu. Tento počet může být v“ době trv-ˇání Projektu

smluvně upraven v závislosti na aktuálních kapacitních možnostech Partnera ve vztahu k čerpání

celkov`ého limitu z rozpočtu FPr. Požadavek na změnu (úprav-u) limitního počtu Pojištěnců dle

tohoto odstavce, kterým bude Partner poskytovat Zdravˇotní služby, může Partner uplatnit n VZP

ČR nejpozději do 3. (slov-ˇy třetího) ıněsíce před skončením doby trvání Projektu dle Článku V.

odst. 2. Srnlouvˇyˇ.

Bližší informace o podmínkách účasti Pojištěnců na Projektu jsou Lıveřejněny“ na vxfeboivých

stránkách VZP ČR
'!_
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Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy-ˇ je na straně jedné závazek VZP ČR poskytnout

ze svfého FPr každému oprávněnému Pojištěnci finanční prostředky (dále jen „Příspěvektü na

úhradu nákladů Pojištěncem zvoleného preventivního vyˇšetření uvedeného v Balíčku

a definovaněˇho v Příloze č. 2. Maximální a nepřekroěitelná výše Příspěvku je stanovena částkou

2500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých). Oprávněným Pojištěncem je pojištěnec

VZP ČR, který splřıuje podmínky' účasti v Projektu dle Článku III. odst. l. a 2. Snilouvˇy'

a absolvoval preventivˇní vyšetření v rámci Balíčku v době ode dne nabytí účinnosti této SmIouv-'yt

do doby ukončení Projektu nebo do okamžiku ukončení v-ˇydáv-'ání elektronických voucherů

oprávněným Pojištěncůın k čerpání Příspěvků v rámci Projektu.

Předmětem této Smlouvy je na straně druhé závazek Partnera poskytnout Zdravotní služby

definované v Příloze č. 2 Pojištěncům VZP ČR v počtu dle Článku I. odst. 4. této Smlouvy

a zároveň o této možnosti Pojištěnce informovat. Dále je předmětem Smlouvfy' závazek Partnera

vfy-'stavfit oprávněným Pojištěncům po provedení příslušných prcv-'entivˇních vyšetření dle Balíčku

elektronický voucher, na jehož základě bude moci oprávněný Pojištěnec požádat VZP ČR

o vyplacení Příspěv-'ku. Dále je předmětem Smlouvy závazek Partnera poskytnout oprávněným

Pojištěncům řádný platební doklad potvrzující úhradu poskytnutých Zdrav`otních služeb od

Pojištěnce stím, že platební doklad nemusí obsahovat údaje o jednotliv-ˇých poskytnutých

výkonech Zdrav-`otních služeb uvedených v Balíčku. Předmětem Smlouvy je rovněž závazek

Partnera zpracovat písemnou závěrečnou zprávˇu dle Č lánku III. odst. l l. této Smlouvy.

VZP ČR se zavazuje pro realizaci Projektu zajistit a po dobu účinnosti Smlouvy garantovat limit

rozpočtu ve FPr v letech 2017-2018 ve výši 18 000000 Kč (slovy: osmnáct niiličnů korun

českých). Každému z oprávněných Pojištěncíı bude ze strany VZP ČR po splnění podmínek dle

těto Smlouvy' poskytnut Příspěv-'ek do maximální výše 2 500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun

českých).

-Sınluvˇní strany se zavazují zahájit spolupráci podle této Smlouvy ke dni nabytí účinnosti této

Smlouvy dle Článku VI. této Smlouvˇy' a ukončit realizaci Projektu nejpozději ke dni 30. ll. 2018

nebo k okamžiku dosažení počtu zapojených opráv-'něných Pojištěnců do Projektu ve výši

stanoveně v Článku l. odst. 3., a to v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.

Článek III..

Podmínky spolupráce, práva a povinnosti Smluvních stran

VZP ČR se zavazuje poskytnout Příspěvek do maximální výše 2 500 Kč (slovy: dva tisíce pět set

korun českých) dle Článku II. odst. 1. těto Smlouv-ˇy každému oprávněněmu Pojištěnci, který splní

podmínky' pro přiznání Příspěvku, a který o Příspěvek předepsaným způsobem a ve stanoveně

lhůtě požádá.

Podmínky pro poskytnutí Příspěvˇku jsou:

a) absolvování preventivní prohlídky dle Balíčku od 35 let věku včetně,

2 (Celkem 12)



b) v době, kdy opráv-ˇněný Pojištěnec požádá o Příspěvek. musí být pujištěncem VZP ČR,

c) oprávněný Pojištěnec nesmí mít vdobě podání žtidosti o Příspěvek dluh na pojistnem

a příslušenství na zdravotním pojištění.

Projekt není určen pro osoby pojištčne vjiuem členském státě EU, EHP či v-ˇe Švýcarsku, pro

ktere je VZP ČR výpomocnou zdrav-`otní pojišťovnou.

Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti tetu Snilouvy zašle Partner do VZP ČR na

e-mail pověřene osoby“ VZP ČR uvedený v Článku VII. odst. 7. Sntlouvy seznam pověřených osob

(jmeno, příjmení, telefon a e~mail), kteří budou za Partnera registrovat Pojištěnce a tisknout

elektronicke vouchery z vv-ˇebov-ˇeho formuláře VZP ČR. Vzor elektronickeho voucheruje uveden v“

Příloze č. 3 teto Snilouv-y. Ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dní od obdržení seznamu pověřených

osob zašle VZP ČR na e-maily osob uvedených v seznamu individuální vstupní údaje pro

přihlášení každe jednotlive osoby du vvˇeboveho formuláře společně s návodem, ve kterem bude

popsán proces registrace Pojištěnce, tisk elektronickeho vuucheru a zadání průběžně zjištěných

klinických dat u onkologických a jiných záchytů (Orientační zadání klinických dat je uvedeno

v Příloze č. 4 Smlouvy). Všechny pověřene osoby' budou povinny se tímto návodem řídit.

Počet Pojištěnců, u kterých se Partner zavazuje prov-'est Zdravotní služby dle Přílohy č. 2 tetu

Smlouvy si stanovuje Partner dle svých kapacitních možností.

Pojištěnec se du Projektu zapojuje taktu:

a) Pojištěnec se k příslušnemu prevˇentivfnítnu vˇyšetření objednáv-ˇá přímo u Partnera, čímž si

alukuje prostředky na Příspěvek z limitu Partnera (dle Článku I. odst. 4.). K preventivnímn

vyšetření ve smyslu tetu Smlouvy smožností uplatnit nárok na přiznání Příspěvku se

Pojištěnec ınůže objednat v době od nabytí účinnosti Smlouvy do 3U. 9. 2018 včetně.

b) Pojištěnec uhradí Partncrovˇi náklady spujene s prev-ˇentivfní prohlídkou s poskytnutím

Zdravfotní služby oproti Partnerem vystavˇenemu příjmovemu dokladu. Následně Partner

vyplní, vytiskne, potv-`rdí a předá Pojištěnci elektronický vuucher jako doklad u absolvování

prevˇentiv-ˇnílio vyšetření. Potvrzení elektronickeho vˇoucheru bude možne provádět pouze

u Pojištěnců již objednaných dle písmena a) tohoto odstavce, a tu nejpozději du 15. 1 l. 2D] S.

Oprávněný Pojištěnec následně požádá u přiznání Příspěvku osobně v klientskem pracoviště

VZP ČR (dále jen „KLIPRÉŮ do tří (3) měsíců od data vˇystavˇení příjmoveho dokladu,

nejpozději však do 30. Il. 2018. Pojištěnec v' KLIPRu předá řádně vyplněný a Partnerem

potvrzený elektronický vuucher a originál příjmoveho dokladu o zaplacení nákladů

prev-ˇentivfnílıo vyšetření dle Balíčku.

d) Požádat o přiznání Příspěv-ˇku rnůže oprávněný Pojištěnec rovněž formou zaslání píserruie

žádosti prostřednictvím pošty. V takovem případě si oprávněný Pojištěnec vyplní formulář

žádosti o Příspěvek sám. Formulář žádosti je k dispozici ke stažení na vvebovˇých stránkách

VZP ČR. Křádně vyplněnemu formuláři žádosti o Příspěvek oprávněný Pojištěnec připojí

originály nebo úředně ověřene kopie dokladů, a to Partnerem potvˇrzený elektronický voucher

o absolvování preventivní prohlídky' a příjmov-ˇý doklad o zaplacení nákladů preventivního

vyšetření dle Balíčku. Poštove a poplatky spujene sověřením listin si hradí oprávněný

Pojištěnec ze sveho a proplacení těchto nákladů nelze po VZP ČR požadovat v rárnci

Příspěv-'ku ani žádným jiným způsobern. Za případnou ztrátou zásilky včetně jejího obsahu

nebo její nedoručení na adresu VZP ČR nenese VZP ČR žádnou odpovednost. Voiba druhu

listovní zásilky' záleží výslov-ˇně na oprávněnem Pojištěnci. Dnem uplatnění žádosti o přiznání

Příspěvku je při teto formě pov-ˇažov-ˇáno datum uvedene na podacím razítko pošty. Seznam

doruěovacích míst pro podání poštou je uv-'eden na vvˇebovˇých stránkách VZP ČR.

łˇì
'Hi-I'

Příspěvky budou oprávněným Pojištěncům poukazovány ze strany VE ČR formou

bezhotovostního převodu ve prospěch bankovních účtů oprávfněných Pojištěnců uvedených na

žádosti o příspěvek. Zádost o příspěvek bude generov-ˇána v příslušne aplikaci v příslušnem

KLfPRu, následně bude vytištěna pracovníkem KLĹPRu a předána oprávněnemu Pojištěnci ke

kontrole. Oprávˇněný Pojištěnec údaje uvedene v žádosti osobně zkontroluje a následně schválí

svým podpisem. Ve v-ˇýjimečných a odíivodněných případech bude možne vyplatit Příspěvek

oprávněneınu Pojištěnci v hotovosti nebo jej zaslat na adresu oprávněneho Pojištence poštovní
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14.

poukázkou. J ině plnění než peněžitě není v“ případě poukázání Příspěvku přípustná. Příspěvek

bude ze strany' VZP CR poukázán opráv-ˇněně-mu Pojištěnci ve lhíıtě do třiceti (30) dníi.

Oprávněněho Pejištěnce, který se objedná u Partnera na preventivní vyšetření uvedeně v Balíčku,

musí Partner informovˇat o tom, že pokud před krátkým časem absolvovˇal jedne či více vyšetření

uvedených v Balíčku, nemusí toto vyšetření znov-'u absolv-'ov-'at a nebude mu toto vyšetření

účtováno, pokud předloží lěkařskou zprávu e absolvov-'aněm vyšetření včetně jeho výsledku.

VZP ČR je povinna průběžně sledovat počet vydaných elektronických v-ˇoucherů a výši

alokovaných a disponibilních prostředků FPr, určených na vyplacení Příspěvků v rámci Projektu a

Partnera. Jakmile. VZP ČR zjistí, že celkov-ˇý počet vydaných elektronických voucherú dosáhl

počtu dle Článku I. odst. 3. Smlouvy, je povinna e těto skuteěnesti bez zbytečněhe odkladu

informovat e-mailem pověřenou osobu Partnera, uvedenou v-'Článku VII. odst. 7*. písm. b)

Smlouvˇyˇ. Zárovreřı se VZP ČR zavazuje s ohledem na vy-'čerpání celkověho limitu rozpočtu vyzvfat

Partnera. aby ukončil objednávání na prevrentivˇní 'vyšetření v“ rámci Projektu. Partner je povinen

těto výzvˇy VZP ČR uposlechnout a Pejištěnce., kteří se po tomto data na prevˇentiv-'ní vyšetření

objednají bez potvrzení e alokaci prostředkíı z FPr (elektronický veucher) informovat

e tom, že jim nebudou vynaloženě náklady' na preventivní vyšetření kompenzovány Příspěvkem.

Dojde-li k ukončení poskytov-'ání preventivních vyšetření a vfydáv-ˇání elektronických voucherít pre

získání Příspěvˇku v rámci Projektu zdúv-'odu dosažení limitního počtu oprávněných Pojištěncíı

dříve než ke dni 30. ll. 2018, zav-`azují se Smluvní strany o těto skutečnosti účinně informovfat

Pejištěnce neprodleně potě, co k takově situaci dojde, a te zveřejněním těto informace na sv`ých

webových stránkách, dále formou poskytování informací ,,Call centra VZP ČR“

a prostřednictv-ˇím objednací služby' Partnera. Současně se Smluvní strany zavazují vydat tiskovou

zprávu e počtu objednaných a vyšetřených Pojištěncíı v rámci Projektu.

. Partner se dále v rámci spolupráce na Projektu zavazuje, že nejpozději do třiceti (30) kalendářních

dní od zjištění onkologickěho záchytu předá VZP ČR vybraná klinická data u všech

onkologických záchyftú vyplněním příslušného formuláře clektronickěho voucheru (volba

“Záchyt“) dle Přílohy č. 4 těto Smlouvy.

.Partner do 31. 3. 2019 'vypracuje a zašle do VZP ČR písemnou Závěreěnou zprávu se

zhodnocením míry úspěšnosti Projektu a vzájemně spolupráce na Projektu. Závěrečná zpráva dále

bude obsahovat zhodnocení Projektu za Partnera podle pravˇidel „BE“ (hospodárnost, účelnost

a efektivnost) a zohlednění v-ˇýsledkít pro revˇizi rozsahu a věkověhe omezení preventivních

vy-'šetření hrazených jak z FPr, tak případně ze základního fondu pro další období.

_ Partner se dále v rámci spolupráce na Projektu zavazuje. že u Pojištěncú, kteří patří do věkov-ˇě

skupiny' s nárokem na pravidelně onkologickě prohlídky, bude vykazovat screeningev-ˇá vyšetření

do základního fondu a za uvedeně provedeně Zdravotní služby' nebude požadovat platbu od

Pejištěnce, dále při pozitivních nálezech screeningu bude vykazov-ˇat další indikovaná vyšetření

jako zdravotní pěči hrazenou ze základního fondu. Úhradu výkonů a vyšetření provedených

a uhrazených oprávněných Pojištěncem v rámci Balíčku není Partner oprávněn duplicitně

nárokevat u VZP ČR ze základního fondu.

. Partner se dále v rámci spolupráce na Projektu zavazuje nejpozději do sedmi (Y) dníı ode dne

nabytí účinnosti těto Smlouvy uv-ˇeřejnit na svých vvˇebovˇých stránkách informaci pro Pejištěnce.

ve kterě bude uvedeno zejměna:

a) základní informace o Projektu (název, doba trv-'ání, podmínky),

b) niasitnální rozsah výkonů provedených Partnerem v rámci Projektu, včetně cen za jednotlivě

výkony (viz Příloha č. 2 ke Smlouvě),

kontaktní údaje pro objednání Pojištěncíı k vyšetření v rámci Projektu (tel. číslo, případně

e-mail).

C)

URL adresu stránky pak“ Partner zašle pověřené osobě VZP ČR uvedeně v Článku VII. edst. 7.

písm. a) Smlouvˇy. VZP CR následně umístí odkaz na stránku Partnera na svě vvebovˇě stránky.
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16.

lv-J'

Partner, vědom si postavení a významu VZP ČR, se zavazuje provást plnění svých závazků

v rámci spolupráce na Projektu na vysoká úrovni a v rámci realizace táto spolupráce prezentovat

dobrá jmáno VZP CR.

Nebude-li Partner schopen ze závažných dův-'odů Projekt realizovat v určenám rozsahu nebo

v dohodnutám termínu, je povinen ihned o táto skutečnosti píserruiě vyrozumět VZP CR.

_ Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu táto Smlouvy vzájemnou součinnost.

Článek IV.

Ochrana informací, dat a údajů

Smluvní strany' konstatují, že označily při jednání o uzavření táto Srnlouv-'y všechny informace

týkající se specifických postupů. knovvvhovv-ˇ a strategických plánů a záměrů Smluvních stran jako

důvěrně.

Povinnost mlčenlivosti o dův-ˇěrných informacích a ochrany díıv-'ěrných informací podle Snılouvˇy

se 'vztahuje na Smluvní strany, na jejich zaměstnance, pomocníky' i na v-ˇšechny třetí osoby, která

některá ze Smluvních stran přizvˇe podle Snılouvˇy nebo s předchozím písemným souhlasem strany

druhá, byt' ikparciálnímu jednání, nebo která se vzájemně se sdělovanými informacemi jinak

seznamı.

Srnluvˇní strany jsou oprávněny' sdělit díıv-ˇěrná informace třetí osobě pouze s předchozím

písemným souhlasem druhá Smluvní strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost zavázat

tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnýrni a na souhlas táto třetí

osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném Smlouvou; tím nejsou dotčeny

povinnosti Srnluvních stran stanovená právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými

těmito předpisy za díıvěrná.

Díıv-'ěrnýnu informacemi nejsou nebo přestávají být:

a) informace, která byly' v době, kdy byly Smluvní straně poskytnuty, veřejně známá, nebo

b) informace, která se stanou veřejně známými potá, co byly Smluv-ˇní straně poskytnuty,

svýjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v-` důsledku porušení

závazků Sınluvní strany' podle Smlouvy, nebo

C)

d)

informace, která byly Snıluv-'ní straně prokazatelně známá před jejich poskytnutím, nebo

informace, která je Smluv-ˇní strana povfinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně

závazných právních předpisů.

Partner bere na vědomí, že VZP ČR jako povflˇinný subjekt musí na žádost poskytnout informace

podle zákona č. IO6/l999 Sb. o svobodnám přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

a to zejmána informace týkající se identifikace Smluv-ˇních stran, informace o výši příspěvku

a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnutá v souladu s citovaným

zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvˇěrných informacích dle § 1730

odst. (ž) Občanskáho zákoníku. Za porušení povinnosti ochrany informací nelze rovněž považovat

uveřejnění táto Smlouvy v souvislosti s plněním zákonná uveřejňovací povinnosti VZP ČR dle

Článku VI. táto Smlouvy.

S odkazem na zákon č. lOl/'QOOO Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Evropskáho parlamentu a Rady (EU) 20161679 o ochraně osobních údajů, úěinnáho od

25. 5. 2018 a ustanovení § 24a zákona č. 551/ l99l Sb., o Všeobecná zdravotní pojišťovně Česká

republiky. ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany zav-'azují tıčinit taková opatření,

aby osoby, která se podílejí na realizaci závazků dle táto Sınlouvy, zachovávaly mlčenlivost

o veškerých skutečnostech, osobních i citlivých údajích a datech, o nichž se dozvěděly při plnění

předmětu táto Smlouvy, včetně těch, která VZP ČR eviduje pomocí výpočetní techniky. Za

porušení tohoto závazku mlčenlivosti a zákonná povinnosti ochrany osobních a citlivých údajů se

považuje i využití těchto údajů a dat pro vlastní prospěch kterákoliv Smluvní strany, prospěch třetí
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oSoby' nebo pro jiné účely. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů

předpiSy jinými.

Závazky Smluvˇních Stran uvedené v tomto Článku trvají i po úplném Splnění Svých závfazkíı dle

této Smlouvy. Závazek mlčenlivˇoSti trvá i po ukončení Smluvního vztahu.

Za rokazatelné orušení kteréhokoliv* ze závˇazkíı uveden Ťˇch v tomto Článku v odStavcích l. až 5.

P P 3

je Srnluvˇní Strana, která z dúvodú Stojících na její Straně porušila tento závazek pov-ˇinna zaplatit

poškozené Smluvní Straně v' každém jednotlivém případě Smluvní pokutu ve výši 35 000 Kč

(Slovjť: třicet pět tiSíc korun čeSkjých). Za porušení závazku uvedeného v odStavci či. tohoto Clánku

je Smluvní Strana, která z díıv-ˇodíı Stojících na její Straně porušila tento závazek povinna zaplatit

poškozené Srnluv-ní Straně v každém jednotlivém případě Smluvní pokutu ve v-ˇýši 500 000 Kč

(Slov : ět Set tiSíc korun čeSkých) za každ* 'ednotlivfí' ří ad orušení. Uiednáním o Smluvní

b' P S 3 J 3 P P P J

pokutě není dotčeno právo poškozené Snıluvní Strany na náhradu škody.

článek v.

Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouv-ˇy'

Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to až do úplného Splnění předmětu SmJouS-ˇy

a vypořádání závazků Srnluˇvních Stran z této Smlouv-ˇy plynoucích.

Doba trvání Projektu je Stanovena do 30. 11. 2018, nebo do vydání maximálního možného počtu

.......... .. elektronických voucherú oprávněným Pojištěncúm zapojeným do Projektu v rámci celé

ČeSké republiky a poSkytnutí Zdravotních Služeb těmto oprávněným Pojištěncúm, a to v záviSloSti

na tom, která SkutečnoSt naStane dřívˇe. Termín předání Závfěrečné zprávy je Stanoven nejpozději

do 31. 3. 2019.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpiSu poSlední Smluvní Stranou, účinnoSti nabývá

druhým dnem po uveřejnění Smlouvy proStřednictv-ˇím regiStru Smluv dle Článku VI. této

Snflouvy.

Tato Smlouva múže být předčaSně ukončena:

a) píSemnou dohodou Smluvfních Stran,

b] odStoupením od Smlouvˇy ze Strany VZP ČR.

VZP ČR je oprávněna odStoupit od Smlouvfy v případě, je-li S přihlédnutím

ke všem okolnoStem zřejmé, že Partner není Schopen Své závfazky v rámci Spolupráce na Projektu

realizovat, nebo jejich realizaci zdárně dokončit, či je realizuje v rozSahu a zpúSobem, který

odporuje podmínkám této Srnlouvy nebo neSplıˇıuje účel této Smlouvy.

OdStoupe-ní od Smlouvy muSí být učiněno píSemnou formou a prokazatelně doručeno Partnerovi,

přičemž účinky odStoupení od Smlouvy' naStávfají dnem doručení odStoupení Partnerovi.

OdStoupením od Srnlouvˇy není dotčena platnoSt kteréhokoliv“ uStanovení Smlouvy, jež má

výSlovně či ve Svých dúSledcích zúStat v platnoSti i po zániku Smlouvy. zejména uStanovení

o závazku mlčenliv'oSti a ochrany informací.

Při odStoupení od Srnlouvy je Partner povfinen informov-'at o této SkutečnoSti Pojištěnce a ke dni

Skončení účinnoSti Smlouv-'y je Partner povinen ukončit i provfádění prevˇentivˇních v-ˇyšetření ve

Smyˇšlu této Smlouv-ˇy. Partner je povinen objednat k prev-'entivˇnímu vfyšetření, prov-'éSt preventivní

vyšetření a potvˇrdit elektronický voucher po datu odStoupení od Snılouv-'y pouze oprávněným

Pojištěncúm, kteří byli objednání na prevfentivfní 'vyšetření ještě v době před odStoupením od

Snúouvy.

čıánflıfl VI.

Uveřejnění Smlouvˇy

Smluvní Strany jSou Si plně vědomy zákonné povinnoSti uveřejnit dle zákona

č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnoSti některých Smluv, uveřejúování těchto Smluv'

a o regiStru Srnluv (zákon o regiStru Smluv) tuto Smlouvu včetně všech příloh a případných

náSledných dohod, kterými Se tato Smlouvfa doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to

proStřednictvím regiStru Smluv, Uvˇeřejnčním Smlouvfy' dle tohoto odStavce Se rozumí vložení
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elektronického obrazu testovˇého obsahu Smlouvy v otev-ˇřeném a strojově čitelném formátu

a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv“.

Snılttvní strany se dále dohody. že tuto Srnlouvu zašle správci registru smluv kuv`eřejnění

prostřednictvím registru smluv“ VZP ČR. Notifikace o uveřejnění Smlouvy bude zaslána

Partnerovi na e-mail pověřené osoby' Partnera Partner je povinen

zkontrolovat. že tato Srnlouv-ˇa včetně všech příloh a nietadttt byla řádně v registru smluv

uveřejněna. V případě, že Partner zjistíjakékoli nepřesnosti či nedostatky“. je pov-'inen neprodleně

o nich píseınně informov-'at VZP ČR. Postup uvedený v tomto odstavci se Smluvní strany zavazují

dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod. kterými se tato Smlouva bude případně

doplňovat. měnit. nahrazovat nebo rušit.

Partner byl v-ˇýslovˇně upozorněn a bere na vědomí povfinnost VZP ČR uveřejnit na svém profilu

tuto Smlouvu (celé znění i spřílohami) včetně všech jejích případných dodatků. Povinnost

uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků je VZP ČR uložena jeho vnitřním

předpisem. na základě kterého je VZP ČR pov-ˇinna uv-ˇeřejňov-ˇat vˇeškeré smlouvy či objednávky.

kde cena či hodnota plnění dosáhne alespoři SO OOO Kč bez DPH. Profilem VZP ČR je

elektronický nástroj. prostřednictvím kterého VZP ČR uveřejňuje informace adokumenty

(smlouvy) způsobem. který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

Partner bere na vědomí a vˇýslovně souhlasí stím. že svýjimkou ustanovení znečitelněných

v souladu se zákonem o registru smluv' bude v obou případech uvˇeřejněno úplné znění Smlouvy.

článek VII.

Závˇěreěná ustanovení

Tato Smlouva a vztahy zní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. zejména

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Veškerá ústní i písemná ujednání Smluvních stran. uskutečněné v souvislosti s přípravou či

procesem tızavfírání této Srnlouvy“. pozbýfvají uzavřením této Smlouvˇy účinnosti a relevfantní jsou

nadále jen ujednání obsažená v této Smlouvě. jejích přílohách a případných dodatcích.

Smluvní strany se dohodly na tom. že ustanovení § 1740 odst. (3) Občanského zákoníku se

nepoužije; přijetí nabídky (tj. návrhu Smlouvy) s dodatkem čijakoukoliv jinou odchylkou od testu

nabídky se vylučuje.

Pokud některé z ustanovení této Smlouvy' je nebo se stane neplatným. neúčinným či zdánlivým.

neplatnost. neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy

jako celku ani jiných ustanov-'ení této Smlouvy. pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od

zbytku této Smlouvry. Srnluv-'ní strany se zavazují takovéto neplatné. neúčinné či zdánlivé

ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením. které svým obsahem bude co

nejv`ěrněji odpovídat podstatě a smyslu půvfodnílio ustanovení.

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu Srnluvních stran na

celém obsahu její změny či plnění. a to pouze formou písemných. vzestupně číslovaných

smluvních dodatků. podepsaných opráv'něnými zástupci obou Smluvních stran. Jiné zápisy.

protokoly apod. se za změnu Smlouvˇy nepovažují. Uzavfření písenuiého dodatku Smlouvy podle

tohoto odstavce se nevyžaduje pouze v případě změny identifikačních údajů Smluvních stran

uvedených v záhlaví Smlouvy nebo změny osob pov-ˇěřených k jednání ve věci plnění podmínek

této Smlouv-'y nebo jejich kontaktních údajů. uvedených v odstavci 7. tohoto Článku a v Článku

VI. odst. 2. této Smlouvy. Tyto změny mohou být činěny písemným oznámením. zaslanýın

příslušné Smluvní straně bez zbytečného odkladu po vzniku takové změny. Jakákoliv ústní

ujednání o realizaci Projektu nebo plnění podmínek Smlouvy. která nejsou písemně potvrzena

oběma Smluvními stranami. jsou právně neúčinná.

Partner není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu VZP ČR postoupit či převést

jakákoliv* práva či povinnosti vyplývfající z této Smlouvy' na jakoukoliv třetí osobu.
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7. K jednání vˇe věci plnění podmínek teto Smlouv-ˇy jsou povfěřeni:

a) za VZP ČR:

e-mail: tel.:

b) za Partnera:

e-mail: tel.:

S. Z teto Smlouvy neplynou Smluvním stranám vůči sobě žádne finanční závazky. kromě případne

úhrady sankcí dle Clánku IV. odst. S. teto Smlouvy.

9. Partner se zavazuje bezodkladně informovat VZP ČR o skutečnostech nebo okolnostech. ktere by

mohly zpochybnit nebo ov-'livˇnit jeho objektiv-'nost nebo nezávislost při plnění závazků dle teto

Smlouv-ˇy“.

1U. Nadpisy' jednotlivých článků Smlouvy' mají pouze orientační charakter a vžádnem případě

nebudou sloužit. resp. napomáhat v-ˇýkladu jednotlivých ustanovení Snılouvy.

ll. Vpřípadě vzniku sporů vyplývajících ze Srnlouvy se Srnluvˇní strany zavazují kjejich řešení

smírnou cestou formou jednání svých zástupců. V případě. že jednáním Smluvních stran nebude

dosaženo dohody smímou cestou. budou tyto spory řešeny prostřednictvím věcně a místně

příslušných obecných soudů v Česke republice.

12. Tato Smlouva je ivyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou

stejnopisech teto Smlouvy s platností originálu.

l3. Nedílnou součástí teto Smlouvy její přílohy. a to:

Příloha č. I
-

Indikatìv-ˇní seznam výkonů provedených v rámci Balíčku preventivních vyšetření;

-
Maximální rozsah výkonů provedených „Partnerem“ v rámci projektu „Preventivní

onkologická prohlídka pro každeho“;

Příloha č. 3
-

Elektronický voueher
-

vzor

Příloha č. 4
-

Klinická data u v-ˇykázaných záchytů
-

vvebov-ˇý formulář:

14. Sınluvˇní strany prohlašují. že si tuto Sınlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a svůj souhlas

s obsahem jednotlivých ustanovení včetně přílohy stvrzují svˇýnıi podpisy.

v arnê únfl ....T.

Všeobecná zdravotní pojištˇov-'n Nemocnice Jihlava. příspěvkoirá organizace

Ceske republiky

NEHIUCNtCE JJHLŘVA. pfızpüaflfl nrıınıııı-.ı

Vnnhllckěho 59. E1 H 33 Jihlava

icon oorèsosss, o! ...z Czooosoeas

rat; se? vs? m, fax: se? 301212
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8 (Celkem 12)




