
REG. C. Hygienická sianíeo 
hlavního mésta Prahy

I OD 025/2020Dohoda o úhradě laboratorních vyšetřeni
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

se sídlem: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

zastoupená: MUDr. Zdeňkou Jágrovou, ředitelkou

IČO: 71009256

DIČ: není plátcem DPH

číslo účtu: 65825011/0710

ID datové schránky: zpqai2i

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

a

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 

IČO: 68378050 

DIČ: CZ68378050

zastoupená: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitel 

číslo účtu: 19-8482430287/0100 

ID datové schránky: 5h4nxm4

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

takto:

Článek I.
Úvodní ustanovení a předmět dohody

1. Objednatel na základě svých povinností vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., zákon 
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zajišťoval protiepidemická 
opatření, a to zajištění provedení testování osob, u kterých bylo podezření z nákazy 
koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19 (dále jen „testované 
osoby").

2. S ohledem na výše uvedené a kvůli nedostatečné kapacitě laboratoří na území hlavního 
města Prahy prováděl na žádost objednatele vyšetření odebraných vzorků metodou PCR 
uvedený zhotovitel.
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3. Počet testů, které na základě požadavku objednatele zhotovitel provedl v období 
od 10. 4. 2020 do 12. 6. 2020, byl celkem 1.411.

Článek II.
Úhrada za testování a platební podmínky

1. Cena za 1 provedený test činí:

- 1.500,- Kč (slovy: tisíc pět set korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření 
této dohody činí 15 %.

2. Celková úhrada za testování testovaných osob, kterou podle této dohody objednatel 
zhotoviteli zaplatí, činí:

- 2.116.500,- Kč (slovy: dva miliony sto šestnáct tisíc pět set korun českých) včetně DPH, 
jejíž sazba ke dni uzavření této dohody činí 15 %.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po nabytí účinnosti této dohody. Faktura (daňový 
doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

4. Vedle náležitostí dle příslušných právních předpisů musí faktura (daňový doklad) obsahovat 
označení této dohody včetně uvedení jejího evidenčního čísla.

5. Dohodnutou úhradu za testování uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), 
která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto dohodou a příslušnými právními 
předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této dohodě.

6. Úhradou podle tohoto článku dochází k vypořádání všech závazků, které vůči sobě smluvní 
strany měly v souvislosti s testováním testovaných osob.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto dohodu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 
a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této dohody.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tuto dohodu zveřejní objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ze strany 
objednatele. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody.

V Praze dne . 2 -Q/- 2020 v Praze dne - 4 -07- 2020

MUDr. Zdeňka Jágrová RNDr. Petr Dráber, DrSc.
ředitelka ředitel
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