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Smlouva o poskytování služeb v oblasti vzdělávání 

uzavřená nikoli na řad níže uvedeného dne, měsíce a roku 

dle ust. § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále též „OZ“) 

(dále jen smlouva) 

 

číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy poskytovatele: 

 

Smluvní strany 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

se sídlem:   Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice  

IČO:  00064220 

DIČ: CZ00064220 

bankovní spojení:  Česká národní banka,  16434081/0710 

jednající:       MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel  

dále jen „objednatel“ 

a 

PhDr. Mgr. Mgr. et Bc. Josef Taybner 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

na základě vydaného Živnostenského listu č. j.: ŽO/1067/2011/3, sp.zn.: ŽO/1067/2011 ze dne 16. 2. 

2011 vydaného ÚMČ, odbor živnostenský, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 

s místem podnikání: Janovského 25, 170 00 Praha 7 

IČO: 71672842 

DIČ: není plátce 

bankovní spojení:  Fio banka, a.s., 2700148662/2010 

dále jen „poskytovatel“ 

(objednatel a poskytovatel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

 

navazující na poptávkové řízení „Kurzy kardiopulmonální resuscitace 2018/2019“. Poptávkové řízení 

bylo zadáno mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“). Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími 

podmínkami k zakázce č. j. 02718103, jakož i s nabídkou poskytovatele na plnění veřejné zakázky. 

Klasifikace předmětu smlouvy dle NIPEZ 79633000-0 Rozvoj zaměstnanců 
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1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli služby odborného 
vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců objednatele formou uceleného vzdělávacího 
programu s názvem „Kurz kardiopulmonální resuscitace“, a to v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a 
za podmínek stanovených touto smlouvou. 

2. Předmět plnění 

2.1. Předmětem plnění je kompletní příprava, organizace a realizace teoretické a praktické výuky 
zaměstnanců Psychiatrické nemocnice Bohnice v oblasti kardiopulmonální resuscitace (dále 
též „kurz“).  

2.2. Obsah kurzu: 

2.2.1. potencionální zdroje ohrožení v prostoru srdeční zástavy 

2.2.2. příčiny poruch vědomí 

2.2.3. nejčastější příčiny srdeční zástavy 

2.2.4. způsob kdy a jak přivolat odbornou pomoc 

2.2.5. projevy funkčního krevního oběhu 

2.2.6. význam přiměřeného dechového objemu a trvání umělých vdechů 

2.2.7. význam správné pozice rukou zachránce na hrudní kosti oběti při provádění kompresí 
hrudníku 

2.2.8. význam správné hloubky kompresí 

2.2.9. poměr počtu kompresí hrudníku a počty umělých vdechů 

2.2.10. význam časné defibrilace při srdeční zástavě 

2.2.11. medicínsko - právní problematika použití AED 

2.2.12. význam prevence srdeční zástavy 

2.3. Rozsah kurzu: 

2.3.1. Základní kurz pro 140 lékařů s časovou dotací 3 - 4 hodiny 

2.3.2. Základní kurz pro 480 všeobecných a praktických sester s časovou dotací 3,5 - 8 
hodin 

2.3.3. Základní kurz pro 450 ostatní zdravotnické pracovníky s časovou dotací 4 hodiny 

2.3.4. Základní kurz pro 140 ostatní pracovníky v délce 3 hodiny 

2.3.5. 12x základní kurz v rámci adaptace nových zaměstnanců v délce 3 hodiny / měsíc / 
druhý pracovní den v měsíci. 

2.4. Řádně absolvované vzdělávání je ukončeno akreditovaným osvědčením, které vydá 
poskytovatel v rozsahu:  

2.4.1. certifikát dle platné metodiky v rámci celoživotního vzdělávání jednotlivých 
zdravotnických profesí v souladu s Vyhláškou č. 321/2008 Sb., ze dne 19. srpna 2008, 
kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků ve 
znění pozdějších předpisů.  

2.4.2. certifikát v rámci celoživotního vzdělávání lékařů v souladu se Zákonem č. 95/2004 
Sb., ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů. Podrobný program kurzů 
poskytovatele - podrobný obsah jednotlivých lekcí s harmonogramem po jednotlivých 
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pracovních skupinách, specifikací maximálního počtu účastníků v jednotlivých 
skupinách, s určením teoretické a praktické části kurzu.  

2.4.3. Program kurzů je platný pouze na základě schválení objednatele a jeho písemného 
souhlasu před samotným zahájením kurzu.  

2.4.4. Poskytovatel zpřístupní schválený program a časový a jmenný harmonogram kurzu 
každému pracovníkovi objednatele, který se účastní kurzů, nejpozději 10 pracovních 
dnů před samotným zahájením kurzů.  

2.4.5. Schválený program kurzů je součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1a ÷ c. 

2.5. Studijní materiály – vhodné didaktické pomůcky bezprostředně související s předmětem plnění 
smlouvy.  

2.5.1. Poskytovatel zpřístupní studijní materiály každému pracovníkovi objednatele, který se 
účastní kurzů nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kurzů.  

2.5.2. Cena za studijní materiály je součástí smluvní ceny. 

2.6. Seznam akreditovaných lektorů – soupis pracovníků poskytovatele, kteří budou vyučovat 
pracovníky objednatele v rozsahu předmětu plnění smlouvy. Soupis obsahuje jméno a 
příjmení lektora, číslo OP nebo pasu, kopie listin dokládající vybrané požadované kvalifikační 
předpoklady. Seznam lektorů je součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 2. 

2.7. Vybrané kvalifikační předpoklady lektorů: 

2.7.1. Zkušenosti a odborné znalosti v oboru (přednemocniční péče) minimálně 10let, 

2.7.2. lektorská, výuková a přednášková činnost - minimálně 10let, 

2.7.3. VŠ vzdělání v oboru – zdravotnický záchranář, urgentní medicína, ošetřovatelství v 
intenzivní péči - (Bc., Mgr.), 

2.7.4. VŠ – vzdělání pedagogického směru (Bc., Mgr.), 

2.7.5. členství v odborné společnosti, zabývající se problematikou KPR (Česká resuscitační 
rada, Komora záchranářů) atd., 

2.7.6. výuka odborných předmětů zabývající se problematikou (přednemocniční péče - Vyšší 
odborná škola, Vysoká škola), 

2.7.7. osvědčení ke školení AED, 

2.7.8. odborná způsobilost k výkonu povolání nelékařské profese (zdravotník záchranář, 
výjezdová sestra nebo specializace ARIP), pracující bez odborného dohledu.  

2.7.9. držitel certifikátu „Absolvent kurzu Advanced Life Support provider (ALS)“ vydaného 
Českou resuscitační radou. 

2.8. Prezenční listina – jmenný soupis docházky zpracovaný poskytovatelem pro každý jednotlivý 
dílčí kurz. Účast na kurzu potvrzuje svým podpisem každý zaměstnanec, který se účastní 
příslušného kurzu, prezenční listinu potvrzuje svým podpisem příslušný lektor. Poskytovatel 
předkládá prezenční listiny objednateli před ukončením celého kurzu. 

2.9. Poskytovatel schválený program kurzů a studijní materiály poskytne objednateli a jeho 
pracovníkům v listinné nebo elektronické podobě, tím se rozumí i publikace uvedených 
materiálů na webovém portálu poskytovatele s tím, že uvedené materiály jsou důvěrné povahy 
a budou zpřístupněny pouze objednateli a jeho zaměstnancům. 

2.10. Výběr účastníků kurzů provede objednatel, poskytovatel bude výběr respektovat. 

2.11. Jednotlivé lekce kurzu se budou konat i v případě, že kapacita příslušných pracovních skupin 
nebude zcela naplněna či bude minimálně překročena, a to bez vlivu na celkovou smluvní 
cenu. 
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3. Termín a místo plnění 

3.1. Předmět plnění smlouvy v rozsahu čl. 2. proběhne od 3. 9. 2018 do 30. 8. 2019, a to výhradně v 
pracovních dnech. 

3.2. Termíny jednotlivých kurzů budou dohodnuty mezi objednatelem a poskytovatelem jejich 
kontaktními osobami dle čl. 10. níže před zahájením předmětu plnění a budou zapracovány do 
programu kurzů.  

3.3. Změna termínů jednotlivých kurzů a změna programu je přípustná pouze na základě požadavku 
objednatele. Poskytovatel změnu zapracuje do programu kurzů a uveřejní pro zaměstnance 
nejpozději 3 pracovní dny před původním termínem příslušného kurzu. 

3.4. Kurzy budou probíhat v prostorách Psychiatrické nemocnice Bohnice, přesná místa konání 
jednotlivých kurzů budou uvedena v programu kurzů. 

3.5. Změna místa jednotlivých kurzů je přípustná pouze na základě požadavku objednatele. 
Poskytovatel změnu zapracuje do programu kurzů a uveřejní pro zaměstnance nejpozději 3 
pracovní dny před původním termínem příslušného kurzu.  

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Poskytovatel se tímto objednateli zavazuje, že veškeré služby bude poskytovat řádně, včas a v 
náležité kvalitě v rozsahu této smlouvy. 

4.2. Poskytovatel bude poskytovat služby prostřednictvím svého realizačního týmu uvedeného v 
nabídce poskytovatele ze dne 6. 8. 2018 přičemž změny ve složení realizačního týmu musí být 
písemně schváleny objednatelem. Objednatel se zavazuje takovýto souhlas bezdůvodně 
neodepřít, pokud dojde k nahrazení členů realizačního týmu osobami se stejnou nebo vyšší 
kvalifikací. 

4.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služeb prostřednictvím osoby, kterou k tomu 
pověří.  

4.4. Vznese-li objednatel k návrhu výukových materiálu připomínky, je poskytovatel povinen 
všechny připomínky bezodkladné zapracovat a objednateli předložit výukové materiály 
upravené dle zaslaných připomínek. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli 
nezbytnou součinnost při zapracování těchto připomínek. 

4.5. Poskytovatel odpovídá za škody způsobené porušením svých povinností dle této smlouvy. 

4.6. Poskytovatel je povinen počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu 
nebo nepoškodil dobré jméno objednatele. 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen poskytovat poskytovateli řádnou 
součinnost při poskytování služeb, zejména spočívající v převzetí podkladů pro jednotlivé 
semináře a zajištění odpovídajících místností pro jejich realizaci.  

4.8. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, 
které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 

4.9. V případě, že poskytovatel nebude moci z objektivních důvodů (nemoc apod.) poskytnout 
služby ve sjednaném termínu, je povinen je po dohodě s objednatelem poskytnout v náhradním 
termínu. 

4.10. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Ochrana informací 

5.1. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této 
smlouvy získala od druhé smluvní strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy 
potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům. 
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5.2. Poskytovatel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele pořizovat žádné audio a video 
záznamy ze školení. 

6. Smluvní cena a platební podmínky 

6.1. Celková smluvní cena za poskytnuté služby v rozsahu předmětu smlouvy činí 455 000,-Kč 
(slovy čtyřistapadesátpěttisíc Korun českých).  

6.2. Smluvní cena předmětu plnění je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady poskytovatele 
služby. V ceně jsou zahrnuty všechny případné poplatky za použití práv duševního vlastnictví.  

6.3. Poskytovatel bude fakturovat zpětně 1x měsíčně v rozsahu provedených kurzů za předchozí 
měsíc na základě písemného odsouhlasení přehledu provedených kurzů objednatelem. 

6.4. Cenu za provedené kurzy v předchozím měsíci zaplatí objednatel na základě daňového 
dokladu – faktury, splatné do 30 dní ode dne doručení faktury do sídla objednatele. 

6.5. Dnem dílčího zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, ve kterém byly 
provedeny kurzy. 

6.6. Poskytovatel je povinen doručit fakturu do 10 dnů od data zdanitelného plnění. 

6.7. Spolu s fakturou doručí poskytovatel doklady o akreditacích školených zaměstnanců a jejich 
prezenční listiny za kurzy provedené ve stejném v měsíci, za které poskytovatel vystavil dílčí 
daňový doklad. 

6.8. První dílčí fakturu může poskytovatel doručit objednateli za podmínky, že v předchozím měsíci 
provedl kurzy ve sjednaném dílčím rozsahu dle harmonogramu v souladu s čl. 3 smlouvy, do 
10. 10. 2018. 

6.9. Konečnou fakturu poskytovatel může doručit objednateli až po řádném dokončení všech kurzů, 
po předání všech dokladů o akreditaci školených zaměstnanců. 

6.10. Poskytovatel nemá nárok vystavit konečnou fakturu, pokud nedokončil všechny sjednané kurzy 
dle předmětu díla v rozsahu a kvalitě stanoveném v čl. 2 smlouvy.  

6.11. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

6.12. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti nebo přílohy, nebo v něm nebudou správně 
uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě její splatnosti poskytovateli s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

6.13. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve 
prospěch bankovního účtu poskytovatele. 

7. Úroky z prodlení a smluvní pokuty 

7.1. V případně prodlení s úhradou ceny předmětu plnění je objednatel povinen zaplatit 
poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení ve lhůtě 30 
dnů po splatnosti a 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení ve lhůtě delší než 30 dnů po 
splatnosti.  

7.2. V případě prodlení poskytovatele s plněním závazků z této smlouvy je tento povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodané části předmětu plnění za každý den 
prodlení ve lhůtě 30 dnů a 0,5% z ceny nedodané části předmětu plnění za každý den prodlení 
ve lhůtě delší než 30 dnů. 

7.3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 
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8. Změna smlouvy 

8.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu dodatků, takto označených a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za objednatele a poskytovatele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

8.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

8.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, 
je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku. 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na 
smluvní pokuty či náhrady škody/ušlého zisku, na které do okamžiku odstoupení od smlouvy 
vznikl objednateli nárok. 

9.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí 
zejména: 

9.2.1. jestliže se poskytovatel dostane do prodlení s prováděním plnění předmětu smlouvy, 
které bude delší než 15 kalendářních dnů, 

9.2.2. jestliže poskytovatel plní předmět smlouvy v rozporu s touto smlouvou, 

9.2.3. jestliže bude na poskytovatele podán návrh na prohlášení konkursu ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a/nebo podán návrh na vyrovnání ve smyslu tohoto 
předpisu, nebo poskytovatel vstoupil do likvidace, 

9.2.4. poskytovatel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl 
svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu, 

9.2.5. objednatel je v prodlení s placením faktury za dílčí plnění předmětu smlouvy o více než 
60 dnů. 

10. Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této 
smlouvy vyplývající, vznikající a související platným právem České republiky. 

10.2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v 
této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

10.3. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro 
některou ze smluvních stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky 
vyplývající ze smlouvy.  

10.4. Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10.5. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění je 
dodavatel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou 
součinnost při výkonu finanční kontroly.  

10.6. Každá ze smluvních stran souhlasí, aby druhá smluvní strana za účelem sjednání a uzavření 
této smlouvy zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné a automatizované podobě osobní 
údaje pověřených zaměstnanců, a prohlašují, že jejich zaměstnanci byli poučeni o svých 
právech v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů a že jde o zpracování pro účely 
oprávněných zájmů správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, a souvisejících českých právních předpisů. 

10.7. Za účelem zveřejnění této smlouvy uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se 
zveřejněním svých osobních údajů v Informačním systému Registru smluv. Smluvní strany 
nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.  

10.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Informačním systému Registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel zajistí zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných 
dodatků v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem dle shora uvedeného předpisu. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle 
na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 
překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, 
která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení se svými povinnostmi 
dle smlouvy. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, 
s níž jsou tyto povinnosti spojeny. 

11.2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nezpůsobí neplatnost celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného právního 
předpisu kterékoliv ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by 
způsoboval neplatnost, bude tato posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a 
smluvní strany se v této věci budou řídit obecně závaznými právními předpisy. 

11.3. Smlouva zahrnuje úplnou dohodu smluvních stran a neexistují žádné jiné ústní ani písemné 
dohody, kterými by se řídil předmět smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že jména kontaktních 
osob a kontaktní údaje uvedené ve smlouvě lze měnit jednostranným písemným oznámením 
zaslaným druhé smluvní straně. 

11.4. Jakékoliv informace, oznámení a sdělení, které mají být sděleny jednou ze smluvních stran 
druhé smluvní straně, budou považovány za řádně předané, pokud budou osobně předány 
kontaktní osobě nebo zástupci druhé smluvní strany a/nebo pokud budou zaslány doporučenou 
poštou na adresu smluvní strany uvedenou v této smlouvě. 

11.5. Kontaktní osoby za objednatele: 

Mgr. Daniel Machocký, vedoucí personálního odboru 

e-mail daniel.machocky@bohnice.cz  
tel +420  728 016 131 
tel: + 420 725 827 015 

11.6. Kontaktní osoby za poskytovatele: 

PhDr. Mgr. Mgr. et Bc. Josef Taybner 
e-mail jtaybner@seznam.cz  
tel +420 608 045 102 

11.7. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 8. 2019, platnou se stává a účinnosti 
nabývá dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

11.8. Formální komunikaci mezi smluvními stranami, v souvislosti s touto smlouvou, lze vést pouze 
písemně, tedy doporučeným dopisem a/nebo e-mailem. 

11.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

č. 1a „Podrobný program kurzu kardiopulmonální resuscitace Adaptační proces“ 

č. 1b „Podrobný program kurzu kardiopulmonální resuscitace Lékaři“ 

č. 1b „Podrobný program kurzu kardiopulmonální resuscitace Zdravotníci“ 

mailto:daniel.machocky@bohnice.cz
mailto:jtaybner@seznam.cz
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č. 2 „Seznam akreditovaných lektorů“ 

č. 3 „Cenová specifikace celkové smluvní ceny“ 

11.10. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Objednatel a poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. 

11.11. Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy, která není uzavírána v tísni, ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, připojují na její závěr dle své svobodné a pravé vůle smluvní strany 
své vlastnoruční podpisy. 

 

za objednatele: za poskytovatele: 

V Praze dne: __________________ V Praze dne: __________________ 

  

___________________________________ ____________________________________ 
MUDr. Martin Hollý, MBA 

ředitel 
Psychiatrické nemocnice Bohnice 

PhDr. Mgr. Mgr. et Bc. Josef Taybner 

 


