
Smlouva o plánované pomoci na vyžádání 

v rámci Integrovaného záchranného systému 

na úrovni Středočeského kraje 

Článek I. 

Smluvní strany 

1) Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. 

se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno 

IČ: 75030926 

zastoupená: MUDr. Martinem Houdkem, ředitelem  

 

(dále jen „ZZS SČK") 

 

2) Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Generála R. Tesaříka 80, Příbram 1 

IČO: 27085031 

Tel: 318641111 
 

 

(dále společně též jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 21 

zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o plánované pomoci na vyžádání 

v rámci Integrovaného záchranného systému 

na úrovni Středočeského kraje 

(dále jen „smlouva“). 

Článek II. 
Předmět a účel smlouvy 

1. ZZS SČK bylo zřízeno na dobu neurčitou usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze 

dne 12. září 2002, č. 29-10/2002/ZK dle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb. o 

krajích (krajské zřízení), jako příspěvková organizace zřízena dle § 27 zákona č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění a v souladu s 

ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v tehdy platném 

znění. 

2. ON Příbram, a.s. je poskytovatelem zdravotních služeb, který má na základě Rozhodnutí 

Krajského úřadu SČK oprávnění k poskytování zdravotnické dopravní služby podle 

zákona o zdravotních službách (§ 2 odst. 2 písm. e) z. č. 372/2011 Sb.). 

3. Smluvní strany touto smlouvou deklarují svůj zájem na spolupráci při zajišťování činností 

v rámci plnění úkolů složek Integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů, a dále v souladu s aktuální Plánovací dokumentací krizového řízení 

Středočeského kraje (dále jen „plánovací dokumentace“). 

4. Účelem a předmětem této smlouvy je smluvní úprava poskytování plánované pomoci na 

vyžádání a stanovení principů a podmínek při poskytnutí plánované pomoci na vyžádání v 

rámci integrovaného záchranného systému (dále jen ,,IZS“) a dále stanovení způsobu a 

rozsahu plánované pomoci na vyžádání pro potřeby záchranných prací dle ustanovení § 21 

zák. č. 239/2000 Sb. 

5.  Součinnost a spolupráce smluvních stran je limitována působností a předmětem 

činnosti smluvních stran, čímž jsou definovány zásady jejich spolupráce v rámci IZS, 

přičemž se tak ON Příbram, a.s. touto dohodou stává podle ust. § 4 odst. 2 a § 21 zákona 

ostatní složkou IZS; síly a prostředky uvedené v příloze č. 1 budou tímto zahrnuty do 

Traumatologického plánu ZZS SČK a Středočeského kraje. Poskytování plánované 

pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu integrovaného záchranného 

systému; plánovanou pomocí na vyžádání se rozumí předem písemně dohodnutý způsob 

poskytnutí pomoci ostatními složkami integrovaného záchranného systému základní složce 

integrovaného záchranného systému /ZZS SČK/ při provádění záchranných a likvidačních 
prací. 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. ZZS SČK povolává síly a prostředky ON Příbram, a.s. prostřednictvím svého 

Zdravotnického operačního střediska (dále jen “ZOS”) v případě potřeby jako plánovanou 

pomoc při provádění záchranných a likvidačních prací ve vymezené oblasti Středočeského 

kraje a jeho okolí. 

2. ZZS SČK odpovídá za koordinaci informačních toků mezi smluvními stranami, především 

za aktualizaci informací o kontaktním místě a způsobu vyžadování pomoci, jakož i o 

adrese a spojení na ZOS a průběžně tyto údaje aktualizuje, případně zapůjčí radiostanici na 

výjezdovou stanici ON Příbram, a.s. 

3. ON Příbram, a.s. je srozuměna s integrací do poplachového plánu integrovaného 

záchranného systému jako ostatní složka IZS dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona, pročež je 

povinna poskytnout a průběžně aktualizovat (minimálně 1x za rok): 

a) výpis sil a prostředků (příloha č. 1) 
b) identifikační údaje a kontaktní místo pro povolání (příloha č. 2) 
c) základní údaje o charakteru a rozsahu poskytované pomoci (příloha č. 3) 

4. ON Příbram, a.s. je povinna poskytnout v rozsahu své působnosti a předmětu činnosti 

pomoc na výzvu ZOS, přičemž je povinna zajistit obsazenost služeb tak, aby byla zajištěna 
okamžitá akceschopnost v reakčním čase 30 minut. 

5.  Smluvní strany jsou povinny se neprodleně informovat o zásadních změnách v systému 

povolávání, tj. v adresáři kontaktního místa (dispečerských pracovišť) pro vyžádání 

pomoci. 

6.  ON Příbram, a.s. se na základě výzvy ZZS SčK zavazuje k účasti na cvičení složek IZS. 



 

7. ZZS SčK uhradí náklady vzniklé při realizaci cvičení v rámci IZS. Náklady budou 

uhrazeny na základě faktury, kterou vystaví ON Příbram. Faktura bude obsahovat 

veškeré náležitosti daňového dokladu a bude se splatností 30 dní.  
 
 

Článek IV. 
Společná a závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez 

udání důvodů za podmínek stanovených občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu 

způsobenou smluvními stranami v důsledku neplnění jejich závazků z této smlouvy se 
rovněž řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna za podmínek stanovených občanským zákoníkem 

od této smlouvy odstoupit, a to z důvodu závažného porušení této smlouvy, zejména pak 

ustanovení čl. III této smlouvy. 

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky po jejich 

odsouhlasení všemi smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, 

přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

7. Smluvní strany shodně konstatují, že závazkový právní vztah založený touto smlouvou a 
veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s prováděním této smlouvy se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku a zákona č. 239/2000 Sb. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným 
subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu 
v Registru smluv popř. poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v 
zákonném rozsahu. Smluvní strany souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v celém rozsahu 
(vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. osobní povahy). 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

 

V Kladně dne ……………….    V Příbrami dne ………………. 

 

………………………………..    ……………………………………. 

MUDr. Martin Houdek                                                               MUDr. Stanislav Holobrada 

      ředitel ZZS SčK                                                                              ředitel ONP, a.s. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Výpis sil a prostředků 

Příloha č. 2 – Identifikační údaje a kontaktní místo 

Příloha č. 3 – Základní údaje o charakteru a rozsahu poskytované pomoci 


