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  Smlouva o spolupráci při provádění laboratorních vyšetření v rámci 

mezilaboratorního porovnávání vzorků 

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi níže 

uvedenými smluvními stranami  

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Thomayerova nemocnice 

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

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

IČ 000 64 190, DIČ: CZ 00064190 

bankovní spojení: XXX 

Thomayerova nemocnice je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 

zdravotnictví, zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem u úřadu městské 

části Praha 4 a vedená v obchodním  rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 

1043. 

(dále jen „TN“) 

a  

 

 
2. Fakultní nemocnice Brno 

se sídlem Jihlavská 20, PSČ 625 00, Brno 

zastoupená MUDr. Romanem Krausem, MBA ředitelem   

IČ 652 69 705, DIČ CZ65269705 

bankovní spojení: XXX 

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 

zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do 

živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna. 

 

(dále jen „FN Brno“) 

 

II. 

Účel smlouvy 

 

1. Smluvní strany provozují v rámci své činnosti tzv. zdravotnické laboratoře, na které se vztahují 

příslušné normy upravující jejich provoz, včetně české technické normy ČSN EN ISO 15189 

Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost (dále také „ISO 15189“). 

2. Účelem této smlouvy je vymezit součinnost zdravotnických laboratoří smluvních stran při 

provádění laboratorních vyšetření v rámci mezilaboratorního porovnávání vzorků.  

3. Zdravotnické laboratoře smluvních stran se pro účely této smlouvy považují za tzv. spolupracující 

laboratoře, z nichž: 

- Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno je považována za tzv. smluvní 

laboratoř, 

- Oddělení, lékařské genetiky a Oddělení patologie a molekulární medicíny - laboratoř 

molekulární genetiky TN je považována za tzv. zadávající laboratoř. 

 

 

 

III.  

Předmět smlouvy 
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1. Předmětem smlouvy je závazek FN Brno zajišťovat pro TN mezilaboratorní porovnávací 

vyšetření  

a) DNA analýzu FRAX,  

b) DNA analýzu A1AT,  
a to za podmínek této smlouvy. TN se touto smlouvu zavazuje zaplatit FN Brno za provedené 

vyšetření sjednanou cenu. 

2. Mezilaboratorní porovnávací vyšetření budou objednávána způsobem uvedeným v příslušné 

laboratorní příručce smluvní laboratoře, u které bude konkrétní laboratorní vyšetření 

objednáváno. Současně se vzorkem bude dodána řádně vyplněná žádanka k vyšetření v jednom 

vyhotovení, přičemž vzor žádanky je uveden v Laboratorní příručce. 

3. Laboratorní příručka: 

a. za TN - laboratoř molekulární genetiky  

       http://www.ftn.cz/oddelni-lekarske-genetiky-62/  

 http://www.ftn.cz/oddeleni-patologie a molekulární medicíny a-Narodni-referencni-laborator-tse-  

cjn-64/  

b. za FN Brno - Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMGT) je dostupná na 

stránkách http://www.cmbgt.cz/dokumenty-ke-stazeni-zadanky-a-dalsi/t5577 .  

4. Biologický materiál bude smluvní laboratoří upraven, odeslán a zajištěn během odeslání a 

přepravy do zadávající laboratoře takovým způsobem, jak to vyžadují pokyny laboratorní 

příručky pro konkrétní laboratorní vyšetření.  

5. Svoz biologického materiálu si zajistí a hradí smluvní laboratoř. 

6. Zasílané vzorky budou vyhodnocovány anonymně, vyšetření budou provádět pracovníci 

standardním způsobem dle schváleného postupu, který je součástí standardních operačních 

postupů. Výsledky bude vyhodnocovat a schvalovat pracovník oprávněný k uvolňování výsledků. 

7. V případě odlišností výsledků budou přijata nápravná opatření a posouzení bude opakováno. 

 

IV. 

 Množství 

 

1. FN Brno provede  

a) porovnávací vyšetření DNA analýza FRAX pro TN v množství 3 vzorky ročně, 

b) porovnávací vyšetření DNA analýza A1AT pro TN v množství 3 vzorky ročně. 

2. Pokud by mělo jednorázově dojít ke zvýšení nebo snížení rozsahu počtu vzorků, bude tato 

skutečnost předem oběma smluvními stranami projednána a odsouhlasena. Při potřebě 

dlouhodobější změny počtu vzorků bude provedena změna smlouvy uzavřením písemného 

dodatku ke smlouvě. 

 

V. 

Platební a cenové podmínky 

 

1. Cena za provedené porovnávací vyšetření je stanovena na částku 1.650,- Kč bez DPH za vyšetření 

sady tří vzorků. K ceně bude doúčtována zákonná sazba DPH podle příslušných právních 

předpisů. 

2. FN Brno je oprávněna cenu prováděných vyšetření jednostranně zvyšovat v závislosti na zvýšení 

nákladů, které jí v souvislosti v prováděním vyšetření vzniknou. Změnu cen je FN Brno povinna 

sdělit TN Brno na emailovou adresu: XXX. Novou cenu lze uplatňovat vždy nejdříve od měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla informace o nové ceně TN elektronicky doručena.  

3. Podklady pro vystavení faktury musí být doručeny na EO nejpozději do 5 pracovních dnů po 

ukončení měsíce, ve kterém došlo k danému plnění. Faktura bude vystavena do 15. dne 

následujícího měsíce. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího vystavení. 

 

 

 

 

VI. 

http://www.ftn.cz/oddelni-lekarske-genetiky-62/
http://www.ftn.cz/oddeleni-patologie%20a%20molekulární%20medicíny%20a-Narodni-referencni-laborator-tse-%20%20cjn-64/
http://www.ftn.cz/oddeleni-patologie%20a%20molekulární%20medicíny%20a-Narodni-referencni-laborator-tse-%20%20cjn-64/
http://www.cmbgt.cz/dokumenty-ke-stazeni-zadanky-a-dalsi/t5577
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Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Každá smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět písemně s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, jejíž počátek začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena druhé smluvní straně. 

3. FN Brno je oprávněna vypovědět smlouvu s platností od následujícího kalendářního měsíce 

tehdy, dojde-li ze strany TN ke změně ceny a FN Brno na takovou změnu cen nepřistoupí.  

4. TN Brno je oprávněna smlouvu vypovědět s okamžitou platnosti tehdy, ztratí-li oprávnění k 

provádění vyšetření, které je předmětem této smlouvy. 

5. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou: 

a. Za TN:  

Oddělení lékařské genetiky, XXX, tel. XXX, email: XXX  

Oddělení patologie a molekulární medicíny, XXX, tel. XXX, email: XXX 

b. Za FN Brno:  

Centrum molekulární biologie a genové terapie - IHOK, XXX, tel: XXX, email: XXX 

3. Práva a povinnosti dle této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Změny smlouvy lze činit pouze písemnou formou, vzestupně číslovanými dodatky, s výjimkou 

nahodilé jednorázové nutnosti změnit počet vyšetření dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy.  

5. Změny ve výši ceny ze strany TN budou považovány za odsouhlasené tím, že TN po obdržení 

informace o nové ceně nepodá ve lhůtě 2 měsíců od doručení informace o změně výše ceny 

písemnou výpověď uzavřené smlouvy dle odst. čl. VI., odst. 3.  

6. Smluvní strany se dohodly, že FN Brno je oprávněna měnit vzory žádanek o laboratorní vyšetření 

a Laboratorní příručky. V případě provedení změn některého z výše uvedených dokumentů FN 

Brno tuto skutečnost oznámí kontaktní osobě TN a současně uveřejní nové platné dokumenty na 

svých stránkách. Počínaje oznámením změny je TN povinna při objednávání laboratorních 

vyšetření používat novou žádanku a dodržovat novou Laboratorní příručku. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 

8. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že tato smlouva podléhá právní úpravě zák. č. 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv, a proto bude uveřejněna v registru zřízeném podle § 4 tohoto zákona. 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní TN. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami 

touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným 

zákonem. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním 

tajemství, se nepoužije. 

 

V Praze dne      V Brně dne                                  

 

 

 

...................................................................          ….………......................................................... 

Thomayerova nemocnice    Fakultní nemocnici Brno     

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.,    MUDr. Roman Kraus, MBA 

ředitel                   ředitel                                                            


