
Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotních služeb v ORL ambulanci 

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 

Thomayerova nemocnice 

se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč,  

IČ: 00064190, 

vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1043, 

číslo účtu: XXXXX 

zastoupena doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc., ředitelem, 

(dále jen „TN“) 

a 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., 

se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I, 

IČ: 27085031, 

vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 8883, 

zastoupena MUDr. Stanislavem Holobradou, ředitelem, 

(dále jen „ONP“) 

(TN a ONP dále též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“) 

Preambule 

1. ONP jako poskytovatel zdravotních služeb v rámci svého zdravotnického zařízení provozuje ORL 
ambulanci, jejíž personální obsazení není schopna plně zajistit. 

2. TN v rámci spolupráce s ONP pomůže zajistit provoz ORL ambulance ONP prostřednictvím svých 
zaměstnanců podle podmínek této smlouvy.  

I. Závazky smluvních stran 
1. TN se zavazuje vytvořit takové podmínky, aby v rozsahu až 5 dnů v pracovním týdnu (tedy od 

pondělí do pátku) mohl jeden lékař TN (kterému pro tento účel a na jeho žádost TN udělila 
souhlas ve smyslu ustanovení § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů, aby vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním poměru pro 
TN mohl vykonávat další výdělečnou činnost v pracovním poměru pro ONP) poskytovat zdravotní 
služby v ORL ambulanci ONP (dále jen „pomoc při personálním zajištění provozu ORL 
ambulance“). TN není povinna poskytovat pomoc při personálním zajištění provozu ORL 
ambulance dle tohoto ustanovení, pokud by to ohrozilo řádný chod jejího oddělení ORL. O tom, 
že se jedná o situaci dle předchozí věty, rozhoduje primář oddělení ORL v TN. Primář oddělení 
ORL v TN je současně povinen o této skutečnosti informovat ONP alespoň jeden pracovní den 
předem.  

2. ONP se zavazuje uzavřít s lékařem, který podle bodu 1 této smlouvy získal souhlas k výkonu další 
výdělečné činnosti, pracovní smlouvu. 

3. ONP se zavazuje hradit TN za pomoc při personálním zajištění provozu ORL ambulance ONP 
měsíční paušální odměnu ve výši 75 000,- Kč včetně DPH.  

4. Odměna bude splatná na základě fakturace (daňového dokladu) do 15 dnů ode dne vystavení 
faktury TN. Odměna bude vždy fakturována za uplynulý měsíc, v němž byla pomoc při 
personálním zajištění provozu ORL ambulance poskytnuta, a to na bankovní účet TN                                             
č. XXXXX, vedený u XXXXX, VS:  XXXXX. 



5. Přesný počet dnů v  měsíci, ve kterých byla ze strany TN poskytnuta pomoc při personálním 
zajištění provozu ORL ambulance ONP podle této smlouvy, eviduje primář oddělení ORL v TN.  

6. Kontaktní údaje na primáře oddělení ORL v TN a jmenný seznam lékařů zajišťujících pomoc při 
personálním zajištění provozu ORL ambulance je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Změny 
přílohy č. 1 je TN oprávněna činit i jednostranně, avšak je povinna informovat o nich ONP 
alespoň 3 pracovní dny předem. 

7. TN se dále zavazuje poskytovat  ONP  telefonická konzilia v oboru ORL dle aktuální potřeby ONP 
a možností TN. 

8. TN neodpovídá za případy, kdy vytvořila podmínky dle čl. I odst. 1 této smlouvy, avšak uvolněný 
lékař TN tyto podmínky nenaplnil. Lékař TN v těchto případech odpovídá přímo ONP v rámci 
jejich pracovněprávního vztahu. 

9. V případě výpovědi této smlouvy se ONP zavazuje ukončit pracovní poměr s lékaři TN dohodou 
ke dni, ke kterému bude ukončena tato smlouva. 

II. Doba trvání smlouvy 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna kdykoli 

ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé smluví straně. Výpovědní doba činí 1 
měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.   

III. Závěrečná ustanovení 
1. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni jednat za příslušnou smluvní stranu. 

2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Tímto ustanovením není dotčeno právo TN dle čl. 
I. odst. 6 této smlouvy. 

3. Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží 
jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že tento je odrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v Registru smluv. 

 

 

 

 

V Praze dne 20.11.2017   

  

 

___________________________________  

Thomayerova nemocnice 

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel 

V Příbrami dne 20.11.2017   

 

 

___________________________________  

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Jmenovitý seznam lékařů a kontaktní údaje na primáře odd. ORL TN 

 


