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SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNI ZAVAZKU

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi těmito smluvními stranami:

ČR-Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Zastoupená: MUDr. Zdeňkou Jágrovou, pověřenou zastupováním ředitele

IČO: 71009256

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel** nebo „HSHMP**)

21

Amfion, a.s.

Sídlo: Strojnická 999/11, 170 00 Praha 7

Zastoupená; Ing. Josefem Crhákem - předsedou představenstva

IČO: 27827518

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „dodavatel**)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2020 smlouvu č. 6/2020 s názvem Smlouva o

spolupráci - převoz osob podezřelých z nákazy.

2. Strana HSHMP je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy

uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit

postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZRS“).

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo

k řádnému uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, ažejsou

si vědomy právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy,

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy

a v souladu s jej im obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav

vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto

novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

ll.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv

a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem

původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž

řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně

sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
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poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhě smluvní straně nároky z titulu

bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od

okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných

závazků vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle ZRS

smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně

k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v Registru smluv

v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý

s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne

11.
11. 2021 V Praze dne

Hygienická stisnica hí.m.Frahy

Rytířská

sc síťííftm

12,11C

v

Cl

Praza

Praha 1

tel.296335700.-

poštovní přihrádka 203 Ing. Josef oiginini podepsal lng (mák
Datum: 2021.11.10 08:15:55

Josef

črA3 Praha 1 S3825011/Q710 Crhák // + 01'00'
IČ 71009256

MUDr. Zdeňka Jágrová Ing. Josef Crhák

pověřená zastupováním ředitele předseda představenstva

Příloha - Smlouva č. 6/2020 ze dne 17. 2. 2020
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Smlouva o spolupráci- převoz osob podezřelých z nákazy
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva"

REG. Č.
hlavního

Hygienická

města

stanice

Prahy

Smluvní stran

| MOOG/20.201]

Související'se

j

slllluuvau reg č.

název; Amfion, a.s.

Sídlo: Strojnická 999/11,170 00 Praha 7

IČ: 27827518

Bankovní spojení: Fio banka a. s.

Číslo účtu: 2200303718/2010

za níž jedná: Ing. Josef Crhák - předseda představenstva

Telefon:

E-mail:

(dále jen „spulečnostAmfion, a. 5.

název: Česká republika - Hygienická stanice hlavního města Prahy

se sídlem v Praze

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

IČ: 71009256

Bankovní spojení: ČNB, a.s. pobočka Praha

Číslo účtu: 65825011/0710

za níž jedná: MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka

Telefon:

(dálejen „HSHMP")

se dohodly na spolupráci při zajišťování transportu osob podezřelých z nákazy v režimu infekčního

převozu v rámci integrovaného záchranného systému, pro zajištění protiepidemických opatření

k zamezení rozšíření infekčních onemocnění.

Čl. 2

Předmět a účel dohody

Předmětem a účelem smlouvy je zajišťování převozu osob podezřelých z nákazy na základě

nařízení transportu vydaného Hygienickou stanicí hlavního města Prahy se sídlem v Praze.

Čl. 3

Povinnosti společnosti Amfion, a. s.

1) Společnost Amfion, a. s., po telefonickém obdržení předaných základních informací od HSHMP

o osobě podezřelé z nákazy zajistí své vozidlo určené pro přepravu pacientů (včetně infekčních

převozů), které přistaví do místa určení označeného HSHMP v předem oznámeném a

dispečinkem potvrzeném čase.



2) Společnost Amfion, a. s., zajistí včas a bezpečně převezení osoby podezřelé z nákazy na

určenou infekční kliniku či jiné určené zdravotnické zařízení.

3) Společnost Amfion, a. s., podle ceníku služeb, který jako nedílná součást této smlouvy tvoří

přílohu č. 1, vystaví HSHMP fakturu za převoz osoby podezřelé z nákazy se splatností 14 dnů.

4) Společnost Amfion, a. s., zaváže své zaměstnance povinností zachovávat mlčenlivost o všech

skutečnostech, které se dozvěděli o osobách, o jejichž zdravotním stavu a jiných skutečnostech

souvisejících s poskytováním převozu v režimu infekčním.

Cl. 4

Povinnosti HSHMP

1) HSHMP předá dispečinku společnosti Amfion, a. s., základní informace o osobě podezřelé

z nákazy, a to zejména: jméno a příjmení, bydliště, resp. místo, odkud bude osoba převážena.

2) HSHMP se zavazuje zaplatit cenu za převoz podle ceníku služeb na základě vystavené faktury

v určené lhůtě.

Čl. 5

Závazky obou smluvních stran

1) Transport bude zajišťován sanitními vozy společnosti Amfion, a. s., určenými k převozu

pacientů (včetně infekčních převozů) a v odpovídajícím technickému stavu dle vyhlášky č.

296/2012 Sb.

2) Rizika spojená s transportem infekčních pacientů jsou kryta pojistnou smlouvou o

odpovědnosti pro poskytování zdravotních služeb a profesní odpovědnosti, včetně

odpovědnosti a riziku přenosu nakažlivé choroby.

Cl. 6

Závěrečná ustanovení

1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

obou smluvních stran.

2) Smlouvu lze písemně vypovědět bez udání důvodu ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí

podanou alespoň tři měsíce předem (§ 1999 OZ).

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní

strana obdrží po jednom.

4) Tato smlouva může být měněna na základě vzájemného souhlasu smluvních stran písemnými

očíslovanými a oboustranně podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této

dohody.



5) Platnost této smlouvy lze ukončit též vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

6) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Ceník služeb

V Praze dne 17. . :. v7"
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Příloha č. 1 - ceník služeb

Obchodníspolečnost1) Amfion zajistí převoz pacienta, kterýje dlel

(v případě doprovodu ze strany pacienta se každý km související

s převozem, tedyi bez pacienta.

2) Převoz infekčního pacienta po Praze - paušální


