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Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
IČO: 270 85 031 
sídlo: Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, 261 01 Příbram  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 
zastoupená MUDr. Stanislavem Holobradou, ředitelem 
 dále také „ONP“ na straně jedné 
 
a 
 
MUDr. Táňa Glosová 
IČ: 75211122 
DIČ: CZ7860060219 
sídlo: Prah 5, Průchova 44, PSČ: 150 00 

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

 
SMLOUVU O DÍLO  

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku 
(dále také jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“): 

 
I. 

Předmět smlouvy – určení díla 
1. Dílem zhotovitele je dle této smlouvy odborné poradenství, konzultace, přednášková a 

publikační činnost, výuka a publicistická činnost, a to v oboru gynekologie-porodnictví. 
2. Další specifikace díla: 

a. psaní a publikace článků pro odborníky i veřejnost týkající se oboru gynekologie-
porodnictví a Oblastní nemocnice Příbram, a.s., 

b. prezentace ONP na odborných konferencích, 
c. péče o webové stránky GYN-POR oddělení ONP,  
d. spolupráce s PR ONP na propagaci ONP. 

 
II. 

Lhůta plnění díla 
1. Zhotovitel se zavazuje plnit dílo průběžně po dobu platnosti smlouvy. 
 

III. 
Cena díla a úhrada díla 

1. Smluvní strany se dohodly na paušální ceně za dílo určené v čl. I. této smlouvy a to ve výši 
5.000,- Kč za měsíc. Za období října 2017 bude zhotovitel fakturovat částku 5.000,- Kč, i když se 
bude jednat o období kratší než jeden měsíc. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a ONP se zavazuje dílo převzít a uhradit cenou specifikovanou 
v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

3. ONP se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktur, které vystaví dodavatel. Splatnost faktur je 
stanovena 14 dní. 

 
IV. 

Doba  
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
2. Kterákoliv strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 30 dnů od prvního 

dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.  
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V. 

Závěrečná ujednání 
1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu svým níže připojeným podpisem prohlašují, 

že jsou oprávněny jednat za příslušnou smluvní stranu. 
2. Smluvní strany sjednávají v souladu s § 564 občanského zákoníku, že obsah této smlouvy lze 

měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran. Stane-li se některé ustanovení 
této smlouvy neplatné a takové ustanovení lze od této smlouvy oddělit, pak zbývající ustanovení 
této smlouvy zůstávají v platnosti. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a souhlasí s celým jejím obsahem. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

jedno vyhotovení. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě vlastního svobodného rozhodnutí 

a podepisují ji s rozmyslem, svobodně, bez jakéhokoliv psychického či fyzického nátlaku a nikoliv 
v tísni, rozrušení či lehkomyslnosti. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti 15. 10. 2017 a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
 
 
V Příbrami dne 15.10.2017    V Praze dne 15.10.2017 
 
 
 
 
…………………………………………............   …………………………………………............ 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.   MUDr. Táňa Glosová 
MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel 
 
 


