
 

Smlouva o poskytování laboratorních vyšetření 

 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

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

IČ: 27085031, DIČ: CZ27085031 

zastoupena: MUDr. Stanislavem Holobradou, ředitelem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 

8883 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

 

Topelex s.r.o. 
Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku 

se sídlem: Sokolovská 810/304, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČ: 28207190, DIČ: CZ28207190 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

132748 
zastoupena: MUDr. Ondřejem Sobkem, CSc., jednatelem  

(dále jen „Poskytovatel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto 

 

 

Smlouvu o poskytování laboratorních vyšetření: 

 

 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajištění požadavků definovaných mezinárodní normou ČSN 

EN/ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost. 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje provádět pro Zadavatele laboratorní vyšetření 

vzorků biologického materiálu jejích pacientů mimo analýz, které jsou prováděny v ONP. 

 

Spektrum poskytovaných vyšetření Poskytovatele je dostupné na adrese: 

http://www.likvor.cz 

 

 

II. 
Doba plnění 

 Poskytovatel provede činnosti uvedené v čl. 1 ve lhůtách uvedených v Laboratorní 

příručce (viz http://www.likvor.cz). Vyšetření zajišťuje Poskytovatel na adrese 

http://www.likvor.cz/
http://www.likvor.cz/


Sokolovská 810/304, Vysočany, 190 00 Praha 9 v pracovní dny od 7:00 hod. do 

15:00 hod. Zadavatel je oprávněn domluvit si s Poskytovatelem pravidelný svoz 

biologického materiálu na čísle 266 006 118. 

 Doba plnění začíná dnem doručení vzorků do laboratoře Poskytovatele (Topelex 

s.r.o.- Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální 

diagnostiku, Sokolovská 810/304, Vysočany, 190 00 Praha 9). Poskytovatel zajistí po 

dohodě pravidelný transport biologického materiálu v běžné pracovní době a 

dodržení podmínek transportu dle pokynů uvedených na webových stránkách 

www.likvor.cz. Vyšetření mimo běžnou pracovní dobu v rámci pohotovostní služby 

je možno uskutečnit po předchozím avízu na nepřetržitém tel. čísle 724 978 303. 

Podrobnosti k vyšetření v rámci pohotovostní služby jsou k dispozici na 

www.likvor.cz. Poskytovatel nezajišťuje svoz biologického materiálu mimo běžnou 

pracovní dobu. 

 Biologický materiál bude opatřen žádankami vyplněnými ze strany jednotlivých 

žadatelů o vyšetření dle platné metodiky VZP (zejména číslo pojištěnce, jeho 

zdravotní pojišťovna, datum a čas odběru biologického materiálu, číslo telefonu  

lékaře nebo oddělení, čitelné razítko a podpis žadatele včetně jeho správného IČP). 

V případě požadavku na vyšetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, 

bude tato skutečně zřetelně vyznačena označením „samoplátce“. 

 Výsledky laboratorních vyšetření jsou Poskytovatelem vydávány v souladu 

s laboratorní příručkou dostupnou na www.likvor.cz. Průběžné výsledky 

provedených vyšetření vydává Poskytovatel ve formě elektronické, kompletní 

výsledky laboratorního vyšetření jsou uzavřeny výsledkovým listem, a to ve formě 

elektronické, popř. tištěné. Je-li při vyšetření nalezena významně patologická 

hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, 

je tento výsledek neprodleně hlášen ošetřujícímu lékaři telefonicky. 

 

 

III. 

Cena a platební podmínky 
 Plnění této smlouvy je bezplatné pro vyšetření proplácená ze zdravotního pojištění. 

Výkony hrazené ze zdravotního pojištění bude poskytovatel účtovat příslušné 

zdravotní pojišťovně. 

 Ceny za laboratorní vyšetření, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního 

pojištění (tzn. U samoplátců) jsou účtovány dle platného sazebníku Ministerstva 

zdravotnictví České republiky. Fakturu vystaví poskytovatel přímo samoplátci na 

základě poskytnutých informací zadavatele vždy k poslednímu dni v měsíci. 

 

 

IV. 
Podmínky a způsob spolupráce 

 Zadavatel odpovídá za řádnou identifikaci žádanek a vzorků zasílaných do 

laboratoře Poskytovatele potřebnou pro vyúčtování provedených laboratorních 

vyšetření příslušným zdravotním pojišťovnám. 

 Zadavatel odpovídá za řádné provedení odběru vzorku a manipulaci s ním 

v souladu s pokyny Poskytovatele uvedenými v laboratorní příručce (viz čl. II/1 této 

http://www.likvor.cz/
http://www.likvor.cz/
http://www.likvor.cz/


smlouvy). 

 Za vzájemnou součinnost při plnění této smlouvy odpovídají: 

Za Poskytovatele:  
            MUDr. Ondřej Sobek, CSc., primář, jednatel 

MUDr. Michal Frajer, zástupce primáře 

Alena Roháčková, vedoucí laborant 

            Mgr. Jitka Doležalová, provozní manažer 

Za Zadavatele:    
MUDr. Jaroslav Korsa, primář neurologického oddělení              

MUDr. Miroslava Kopecká, primář oddělení klinické biochemie 

 Poskytovatel se zavazuje, že vyšetření budou prováděna podle příslušných norem, 

doporučení a předpisů platných v době jejich provádění. 

 

 

 

V. 
Ochrana údajů 

 S odkazem na zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů, se Poskytovatel zavazuje učinit taková 

opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy, 

zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních 

či jiných), o nichž se dozvěděly, byť náhodně, při výkonu své práce, včetně těch, 

které Poskytovatel  eviduje pomocí výpočetní techniky či jinak. Za porušení 

tohoto závazku se považuje i prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody. Toto 

ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými. 

 Povinnost mlčenlivosti o chráněných osobních údajích podle této smlouvy se 

vztahují i na všechny třetí osoby, které si Poskytovatel  přizve s předchozím 

souhlasem Zadavatele, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se 

sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí. 

 

 

 

 

VI. 

Zánik smlouvy 

Tato smlouva zaniká: 

 dohodou smluvních stran, která musí být písemná 
 odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran z důvodu porušení závazku 

druhou stranou, o této skutečnosti je dotčená smluvní strana povinna neprodleně 

písemně vyrozumět druhou smluvní stranu, přičemž smlouva zaniká poslední den 

měsíce následujícího od doručení písemného vyrozumění, nedohodnou-li se strany 

jinak 
 výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 2 

měsíce a její běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhé smluvní straně 

 

 



VII. 

Závěrečná ustanovení 

 Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. 

 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu založeného touto smlouvou, která nejsou 

výslovně upravena, se řídí ustanovením Občanského zákoníku. 

 Změny a doplňky této smlouvy je možno provést pouze v písemné formě po 

vzájemné dohodě smluvních stran. 

 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží 

po jednom. 
 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu přečetly, porozuměly jí, souhlasí s ní 

a uzavírají ji nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 
V Příbrami dne       V Praze dne 

 

 

……………………………  

 
                                              

………………………………….. 

 

Za Zadavatele       Za Poskytovatele 

 
MUDr. Stanislav Holobrada                         MUDr.Ondřej 

Sobek,CSc. 

předseda představenstva, ONP a.s.          jednatel, Topelex s.r.o. 

 
Mgr. Jana Zdráhalová 

člen představenstva , ONP a. s. 


