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Smlouva O ZAJIS'I'ENI KURZU PHTLS
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. Č. 89/2012 Sb., ObČanského zákoníku, v platném znění

Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zast.: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSC., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906 DIČ: CZ00179906
bank. spoj.: ČNB č. účtu: VS: 3407
(dále jen ,,FN HK")

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Klatovská třída 2960/2001, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
zast.: MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
IČ: 45333009 DIČ: CZ45333009
bank. spoj.: ČSOB, a.s. č. účtu:
reg. v OR: u KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 684
(dále jen ,,objednatel")

(dále společně jen ,,smluvní strany")

l. Předmětem této smlouvy je závazek FN hk zajistit pro osoby určené objednatelem, a to celkem pro
20 účastníků, absolvování kurzu PHTLS. Seznam účastníků tvoří přílohu této smlouvy.

2. PHTLS® je kurz (licencovaný ze strany National Association of Emergency Medical Technicians)
určený pro lékaře a paramediky pracující v týmu, ale i samostatně v rámci vstupního ošetření
závažně zraněných pacientů, zejména na urgentních příjmech nemocnic. Principy tohoto kurzu jsou
platné i pro přednemocniční péči. Cílem kurzů PHTLS je praktická výuka norem multidisciplinární
péče v reanimační fázi závažných zranění na základě priorit daných patofyziologií těchto stavů. Kurz
PHTLS je celosvětově uznáván jako v současné době nejkvalitnější nástroj k dosažení tohoto cíle.

3. FN HK se na základě této smlouvy zavazuje:

a) zajistit odborný program kurzu PHTLS (přednášející),

b) zajistit pro účastníky kurzu PHTLS kurzové materiály,

c) zajistit pro účastníky kurzu PHTLS závěrečné certifikáty (za splnění podmínek pro jejich
získání).

4. Objednatel se na základě této smlouvy zavazuje:

a) zajistit prostory pro konání kurzu PHTLS,

b) zajistit technické vybavení pro konání kurzu PHTLS,

c) zajistit pro účastníky kurzu PHTLS (včetně zaměstnanců FN hk, jejichž prostřednictvím bude
ze strany FN HK plněn předmět této smlouvy) stravu v průběhu kurzu PHTLS (strava pro
zaměstnance FN hk, jejichž prostřednictvím bude ze strany FN HK plněn předmět této
smlouvy, bude zajištěna bezúplatně),

d) zajistit pro pět zaměstnanců FN hk, jejichž prostřednictvím bude ze strany FN HK plněn
předmět této smlouvy, bezúplatné ubytování, a to ve Zbiroze v místě konání kurzu PHTLS a
v termínu 4. - 6. 4. 2018.

5. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele uhradit FN HK sjednanou cenu kurzu
PHTLS.

6. Kurz PHTLS se uskuteční ve Zbiroze, a to v prostorách Záchranného útvaru HZS ČR Zbiroh na
adrese: Pod Parkem 662, 338 08 Zbiroh, ve dnech 5. - 6. 4. 2018.

7. Objednatel umoŽní úČastníkům kurzu PHTLS i zaměstnancům FN hk, jejichž prostřednictvím bude
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ze strany FN HK plněn předmět této smlouvy, vstup do prostor souvisejících s kurzem PHTLS. Dále
jim umožní odkládání osobních věci a užívání hygienického zařízení.

8. Při zahájení kurzu PHTLS budou účastníci ze strany objednatele seznámeni s právními předpisy v
oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieničko - protiepidemickým řádem a dalšími
vnitřními předpisy platnými u objednatele, jež se vztahují k účasti na kurzu PHTLS, a které jsou
účastníci povinni dodržovat. Objednatel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví účastníků během kurzu
PHTLS.

9. Objednatel se zavazuje uhradit FN HK za zajištěni kurzu PHTLS sjednanou cenu ve výši 200.000,-
KČ (včetně DPH).

10. Cena Kurzu PHTLS bude objednateli vyúčtována prostřednictvím faktury, která bude daňovým
dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Splatnost faktury činí
30 dnů od data jejího doručení objednateli. V případě pochybnosti se faktura považuje za doručenou
3. pracovním dnem od data jejího odeslání. FN HK je oprávněna vystavit objednateli fakturu na
úhradu ceny kurzu PHTLS ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

l l. Smluvní strany sjednaly, že v případě, že se některá z osob určených objednatelem kurzu PHTLS
nezúčastní, je možné toto místo obsadit jinou osobou určenou objednatelem.

12. Platnost a účinnost této smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran či
písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí l týden
a počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
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13. FN HK i objednatel jsou oprávněni přeruŠit kurz PHTLS na nezbytně nutnou dobu z důvodů vzniklé
epidemiologické situace nebo jiných závažných provozních důvodů. Ve všech případech si smluvní
strany tyto skutečnosti vzájemně neprodleně oznámí,

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

16. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze na základě písemných dodatků, podepsaných
současně oběma smluvními stranami.

17. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a úplnou
vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
podpisy.

Za FN HK: Za objednatele:
V Hradci Králové V Plzni
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Fakultní nemocnice Hradec Králové Zdravotnická záchranná

Plzeňského kraje, příspěvková organizace
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Příloha č. l - jmenný seznam účastníků kurzu PHTLS

Poř. Příjmení Jméno Titul
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