
 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI  

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1724 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:  

 

 

1. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje 

Máchova 400, 256 01 Benešov 

IČ: 27253236 

DIČ: CZ27253236 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9996 

zastoupená MUDr. Romanem Mrvou, předsedou představenstva a ředitelem 

(dále jen “Objednatel“) 

 a 

 

2. Ing. Zuzana Hekelová 

  U hranic 16/3221, 100 00 Praha 10 

             IČ: 749 73 410 

č. účtu:  2117568133/0800 

(dále jen “Dodavatel”) 

 

Článek 1 

 Předmět smlouvy 

 

1.1 Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je realizace následujících školících program/kurzů pro zaměstnance 

nelékařských zdravotnických oborů Objednatele. Dodavatel prohlašuje, že má oprávnění k této 

činnosti, což dokládá kopii výpisu z Registru ekonomických subjektů u ČSÚ. 

 

Předmětem této smlouvy je zajištění níže uvedených kurzů/vzdělávacího projektu: 

 

 

1.skupina 2.skupina 3.skupina 

Řídit nebo vést – je nebo není to totéž? 16.10. 30.10. 13.11. 

Ten druhý není hloupý – je jiný (osobnostní typologie) 15.1. 22.1. 29.1. 

Mapování týmu podle 3 kritérií (osobnostní typologie, role v týmu 

a věk) 5.2. 12.2. 19.2. 

Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit i ostatní (sebeřízení) 26.2. 5.3. 12.3. 

Komunikace s pacienty a jejich doprovodem (rodiny, přátelé …) 19.3. 26.3. 2.4. 

Komunikace s ostatními kolegy zdravotníky 9.4. 30.4. 14.5. 

Řešení konfliktních situací při komunikaci ve zdravotnictví 21.5. 28.5. 4.6. 

Stres s ohledem na práci zdravotníků 11.6. 18.6. 25.6. 

Syndrom vyhoření a harmonický životní styl 8.10. 15.10. 22.10. 

Řízení rizik ve zdravotnictví (role středního článku řízení v tomto 

procesu) 5.11. 12.11. 19.11. 



 

Kurzy budou probíhat v prostorách objednatel ve výše uvedených termínech, a to vždy od 10:00 

do 14:30 s přestávkou na oběd. 

 

 

 

Článek 2 

 Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Povinnosti Dodavatele 

Dodavatel se zavazuje realizovat školící programy podle výše uvedeného harmonogramu. 

2.2 Třetí osoby 

Dodavatel není oprávněn provádět ani část činnosti uvedených v předmětu smlouvy 

prostřednictvím třetích osob.  

 

 

 

2.4 Povinnosti Objednatele 

Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost dodavatele a poskytnout mu 

součinnost potřebnou pro výkon jeho činnosti (místnost, technické zázemí) a za jeho výkon 

zaplatit dohodnutou odměnu.  

 

 

 

    Článek 3  

Doba trvání smlouvy a související aspekty 

3.1 Trvání smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou tj. do okamžiku úhrady odměny za poslední kurz na účet 

Dodavatele. 

 

   

3.3 Odstoupení od smlouvy 

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení 

druhé smluvní straně. 

  

3.4 Ukončení smlouvy 

Ukončení smlouvy nemá vliv na oprávněnost stran požadovat smluvní pokutu nebo jiné nároky 

vzniklé před ukončením smlouvy. 

 

 

Článek 4 

 Odměna a platební podmínky 

4.1 Odměna základní 

Dodavateli náleží za činnosti vymezené ve čl. 1.1 této smlouvy odměna ve výši 5.000 Kč za každý 

školící den (tedy 150.000 Kč celkem) vždy po řádné realizaci každého z kurzů.  

 

 

 



4.2 Splatnost 

Dodavatel bude Objednateli fakturovat vždy za každý měsíc činnosti specifikované v bodě 1.1 této 

smlouvy. Pro účel daňového dokladu se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den, kdy 

je Dodavatel oprávněn podle smlouvy doklad vystavit. Doba splatnosti je 14 dní od data faktury.  

Součásti faktury bude odsouhlasení provedené činnosti osobu určenou Objednatelem, tj. Mgr. 

Zuzanou Kohoutovou, referentkou rozvoje a vzdělávání zaměstnanců oddělení řízení lidských 

zdrojů, telefon 317 756 579, e-mail: zuzana.kohoutova@hospital-bn.cz. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

7.1 Rozhodné právo 

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Smlouvu lze měnit nebo 

doplňovat pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

 

7.2 Oddělitelnost 

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a 

předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 

kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 

obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 

ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

 

7.3 Počet vyhotovení 

Smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po 

jednom z nich. 

 

7.4 Registr smluv 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv. Toto zveřejnění 

zajistí objednatel. 

 

7.5 Platnost a účinnost 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  

 

7.6     Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána 

určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Praze dne      V Benešově dne 

 

   

 
 

Dodavatel:  Objednatel: 

 

. . ……………………….. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ing. Zuzana Hekelová  MUDr. Roman Mrva 

 


