
RÁMCOVÁ SMLOUVA o dílo

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská nemocnice Čáslav

Sídlo: Jeníkovská 348/17,286 01 Čáslav – Nové Město

Jednající: Ing.Rudolf Bubla,ředitel

IČO / DIČ: 00873764/CZ00873764

Zapsaná v : Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Pr, vložce

číslo 1640

Tel.: +420 327 305 170

Email: sekretariat@nemcaslav.cz

Kontaktní osoba:

Tel.:

Email:

 dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: RadioMed, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 9 ,Horní Počernice, Lhotská 2072, PSČ 193 00

Statutární orgán: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., jednatel

MUDr. Zuzana Ryznarová, Ph.D., jednatelka

IČO / DIČ: 284 78 584

Společnost  zapsaná

v:

Obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v Praze,  oddíl  C,  vložka

144554

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: 

Tel.:

Email:

 dále jen „Zhotovitel“

II. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je úprava základních podmínek, za kterých budou mezi objednatelem a
zhotovitelem uzavírány jednotlivé smlouvy o dílo (dílčí smlouvy), na jejichž základě bude zhotovitel
realizovat předmět plnění, jak je specifikován níže v této smlouvě, jakož i úprava práv a povinností
smluvních stran z takových smluvních vztahů vyplývajících.
2. Není-li  v této  smlouvě   uvedeno  jinak,   řídí  se  vztahy  mezi  objednatelem   a  zhotovitelem
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. o díle.
3.        Nebude-li  v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak,  vztahuje se tato smlouva na
všechny smlouvy o dílo týkající se provádění popisu CT a RTG snímků uzavírané mezi objednatelem a
zhotovitelem.



III.  Předmět plnění

1. Zhotovitel  se  zavazuje  dle  objednávek   radiodiagnostického   oddělení  objednatele
vyhotovovat  a zajišťovat popisy CT a RTG snímků (dále jen "dílo")s tím, že počet popisů RTG snímků
bude činit maximálně 100 kusů za měsíc.

2. Objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě sjednaných objednávat zhotovení díla,
zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

IV. Cena díla a způsob úhrady

1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran takto:
• měsíčně bude objednateli účtována paušální částka -Kč, ve které je  zahrnuta cena

za provedení 100 běžných CT  popisů.
• za vyhotovení  jednoho  popisu CT vyšetření  nad rámec  paušální  částky  bude objednateli

účtována částka ,- Kč.
• za vyhotovení jednoho STATIM popisu CT  bude účtována částka 6 ,- Kč.
• za vyhotovení jednoho popisu RTG vyšetření bude objednateli účtována částka ,- Kč
• za vyhotovení jednoho STATIM popisu RTG bude účtována částka - Kč.

 za držení nasmlouvané příslužby bude účtovaná částka ,- Kč  za všední den a 
Kč za víkendový den či svátek. (Doba příslužby pro všední den 15:00 – 07:00; víkendový
den či svátek po celých 24 hodin).

2. Cena díla bude objednatelem hrazena měsíčně na základě faktury vystavené zhotovitelem,
která musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Zhotovitel vystaví fakturu na celkovou cenu za
všechna  díla  provedená  v  jednom  kalendářním  měsíci.  Faktura  bude  objednateli  doručena  vždy
nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Splatnost faktury byla sjednána na 14 dní
ode  dne  jejího  doručení  objednateli.  V případě,  že  faktura  nebude  obsahovat  všechny  zákonem
stanovené  náležitosti  nebo  v případě  nesprávného  vyčíslení  fakturované  částky  a  uvedení  jiných
nesprávností  ve  faktuře,  bude  vystavená  faktura  vrácena  zhotoviteli  k opravě  nebo  doplnění.
V případě vrácení faktury  se  přerušuje  běh lhůty splatnosti a v délce  14 dnů počíná znovu běžet
doručením opravené či doplnění faktury objednateli.

3. Vyúčtovanou cenu je objednatel povinen uhradit převodem na účet zhotovitele 
č  případně  na  jiný  účet,  který  mu  bude  zhotovitelem  písemně  oznámen.
Zhotovitel prohlašuje, že se jedná o účet předaný správci daně ke zveřejnění.
 
4. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou jednotlivých faktur, zavazuje se zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.

5. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením jakékoliv faktury delším jak 60 dnů, je zhotovitel
oprávněn tuto smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní doby.

V. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  všechny  snímky  budou  hodnoceny  a  popisovány  pouze  plně
kvalifikovanými radiology ( zákon č.95/2004 Sb.). Na požádání objednatele doloží zhotovitel veškeré
doklady o kvalifikaci všech popisujících lékařů.



2. Objednatel  je  povinen  poskytnout  zhotoviteli  potřebnou  součinnost  k  provedení  díla,
zejména   mu  zaslat  kompletní  podklady  a  bezplatně  poskytnout  potřebné  informace  nutné  k
řádnému  provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí předaných objednavatelem (nesprávných či neúplných podkladů, případně v nevhodné
kvalitě podle posouzení Zhotovitele) nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při  vynaložení  odborné péče.  Jestliže nevhodné věci  nebo
pokyny překážejí  v řádném provádění díla,  je zhotovitel povinen jeho provádění přerušit do doby
výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s
použitím předaných věcí a daných pokynů. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané
věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné
formě.  Trvá-li  objednatel  na  provedení  díla  podle  zřejmě  nevhodného  příkazu  nebo  s  použitím
nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od dílčí smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, neodpovídá za nemožnost
dokončení díla nebo za vady  dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže
objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval.

5. Zhotovitel má v případech uvedených v předchozím odstavci nárok na odměnu - cenu díla,
sníženou o to, co ušetřil  tím, že neprovedl dílo v  plném rozsahu.  Zhotovitel  má rovněž nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy
jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

6. Bylo-li nutno z důvodů uvedených v čl. V. odst. 3 této smlouvy provádění díla na určitou dobu
přerušit, prodlužuje se lhůta stanovená pro odevzdání zhotoveného díla o dobu přerušení.

7.         Zhotovitel bere na vědomí, že při plnění této smlouvy a jednotlivých dílčích smluv dochází
k poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., a že plnění zhotovitele (popisy
CT  a  RTG)  je  jedním  ze  stěžejních  podkladů  pro  stanovení  diagnózy  jednotlivých  pacientů
objednatele. Vzhledem k této skutečnosti je k řádnému plnění této rámcové smlouvy zapotřebí vysoké
míry  odbornosti,  pečlivosti  a  odpovědnosti.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  při  plnění  této  rámcové
smlouvy, jakož i dílčích smluv na jejím základě uzavřených vystupuje jako odborník ve smyslu § 2950
občanského  zákoníku.  Zejména  tedy,  že  disponuje  veškerými  potřebnými  veřejnoprávními
oprávněními, dostatečnými znalostmi a potřebným počtem způsobilých pracovníků s odpovídajícími
odbornými znalostmi a vědomostmi potřebnými k řádnému poskytování plnění podle této rámcové
smlouvy a dílčích smluv. 

8.           S ohledem na výše uvedené zhotovitel bere na vědomí, že odpovídá za veškerou škodu či
újmu,  která  objednateli  nebo  třetím  osobám  (zejména  pacientům)  vznikne  v důsledku  porušení
některé povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, zejména tedy povinnosti poskytnout objednateli
řádně  a  včas  dohodnuté  služby.  Veškerou takto  vzniklou  škodu či  nemajetkovou újmu vzniklou
objednateli nebo třetím osobám se zhotovitel zavazuje v plné výši nahradit.
   
9.             Pro účely této smlouvy se za škodu považují zejména, avšak nikoli výlučně: 

- veškeré peněžité a jiné správní sankce uložené objednateli v důsledku porušení
některé  povinnosti  podle  právních  předpisů  České  republiky  (zejména  při
naplnění skutkové podstaty některého přestupku podle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování);



- veškeré  úhrady,  kompenzace,  odškodnění  a jiné platby,  které bude objednatel
povinen  vyplatit  třetím  osobám  (zejména  pacientům)  v důsledku  porušení
některé povinnosti podle této smlouvy zhotovitelem;

- veškeré vratky, kompenzace, peněžitá plnění nebo sankce, které bude objednatel
v důsledku  porušení  povinnosti  zhotovitele  povinen  vrátit  či  uhradit  některé
zdravotní pojišťovně či jinému subjektu provádějícímu úhradu zdravotní péče 

Objednatel se však zavazuje Zhotovitele o uplatnění jakéhokoliv nároku na zaplacení
uvedeného  výše,  respektive  o  uložení  jakékoliv  správní  sankce,  neprodleně
informovat a konzultovat s ním vhodný způsob obrany proti uplatněnému nároku
nebo správní sankci.

VI. Lhůta ke zhotovení díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit jeden popis RTG, CT u běžného, neurgentního případu do 3
pracovních dnů od doručení snímkové dokumentace a anamnestických dat.

2. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele vyhotovit každý    STATIM popis do 3 hodin od
doručení snímkové dokumentace a anamnestických dat. Průběžné konzultace telefonicky před dobou
dokončení jsou možné,  nikoliv  však závazné.  O požadavku na STATIM popis musí  objednatel  vždy
informovat neprodleně zhotovitele na telefonním čísle:  603 772 033 případně na telefonickém čísle
sděleném objednateli pro tyto případy zhotovitelem.

3. Bude-li  s  ohledem  na  větší  složitost  popisu  potřeba  delší  lhůta  ke  zhotovení  než  lhůta
uvedená v čl. VI. odst. 1 této  smlouvy,  upozorní  zhotovitel  neprodleně, tj. ve lhůtě do 24 hodin od
doručení  snímkové  dokumentace a  anamnestických  dat  zhotoviteli,   objednatele  (telefonicky  i  e-
mailem)   na  tuto   skutečnost  a  sdělí  objednateli  důvody,  pro  které  nepostačí  sjednaná  lhůta.
V odůvodněných  případech  se  zhotovitel  s  objednatelem  zavazují  dohodnout  písemně  (postačí
elektronicky) na konkrétní délce lhůty k vyhotovení tohoto určitého popisu, která však nepřesáhne
dobu  7  dnů  ode  dne  doručení  snímkové  dokumentace  a  anamnestických  dat,  nedohodnou-li  se
smluvní strany výslovně písemně jinak.

4. Dostane-li  se zhotovitel  opakovaně, tj.  alespoň v 5 případech za dobu 6 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců, do prodlení s vyhotovením a předáním jednotlivých  popisů (díla) nebo bude-li v
prodlení s vyhotovením a předáním jednoho popisu (díla) déle než 30 dnů, je objednatel  oprávněn
tuto smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní doby.

5. Nesplní-li  zhotovitel  svůj  závazek  zhotovit  a  předat  zhotovené  jednotlivé  popisy  (dílo)
objednateli  ve  lhůtě  sjednané  v  čl.  VI.  odst.  1  až  3  této  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  uhradit
objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,25 % z ceny jednotlivého popisu, s jehož provedením je
v prodlení, za každý den prodlení s předáním toho kterého popisu. Smluvní pokuta se na náhradu
škody nezapočítává.  Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni,  kdy objednateli  vzniklo
právo na její zaplacení.
 

VII. Způsob zasílání dat zadání, předání zhotoveného díla, archivace dat



1. Objednatel  předá  (zašle)  zhotoviteli  kompletní  snímkovou  dokumentaci  v  elektronické
podobě prostřednictvím mezinemocniční sítě ePACS . Objednatel je zároveň povinen zhotoviteli zaslat
příslušná  anamnestická  data  o  pacientech  prostřednictvím  předem  definovaného  formuláře  na
webovém  portálu  zhotovitele.  K  provedení  popisu  je  třeba  zhotoviteli  předat  jak  snímkovou
dokumentaci,  tak anamnestická data o pacientovi.,čímž dochází k uzavření  dílčí  smlouvy, případně
postupuje podle článku V. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout provedení
popisu, pokud nemá snímková dokumentace dostatečnou kvalitu na provedení popisu.

2. U  opakovaných  vyšetření  se  objednatel  pokusí  zajistit  starší  snímkovou  dokumentaci
automaticky,  případně na vyžádání  zhotovitelem do 24 hodin  od výzvy  zhotovitele,  pokud tak již
neučinil v době objednání vyšetření.

3. Vyhotovené  popisy  budou  zasílány  zpět  objednateli  elektronickou  formou  ve  lhůtách  dle
článku  VI.  této smlouvy.  Objednatel  je  povinen potvrdit  zhotoviteli  elektronickou cestou převzetí
vyhotovených popisů (díla).

4. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškerou zaslanou a popisovanou dokumentaci po dobu 5
let. Veškeré popisy budou archivovány v elektronické i písemné podobě po dobu 5 let. Po uplynutí
doby archivace bude veškerá dokumentace skartována.

5. Poskytnutá  data  o  pacientech  mohou  být  zpřístupněna  pouze  pověřeným  osobám
(zaměstnancům)  zhotovitele  a  objednatele.  Zhotovitel  se  zavazuje  poskytnutá  data  neposkytovat
žádným dalším osobám ani jiným subjektům bez předchozího písemného pověření objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s poskytnutou dokumentací a osobními údaji vždy v souladu s
ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
zákona  č.  372/2011  Sb.,  o  zdravotních  službách,  a  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)
2016/679, ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů.

VIII. Doba trvání, účinnost a platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od     01.01.2021            do    31.12.2023 .

2. Tato smlouva zaniká:
a) dohodou smluvních stran
b) výpovědí (bez udání důvodu či z jakéhokoliv důvodu). Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná
plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
c) okamžitou výpovědí bez výpovědní doby z důvodů  uvedených v odst. 5 čl. IV. a v odst. 4 čl. Vl.
této smlouvy.   Okamžitou výpovědí  tato  smlouva   zaniká   okamžikem   doručení  písemného
vyhotovení výpovědi druhé smluvní straně.

                                                                    IX. Závěrečná ustanovení-registr smluv

1.  Tento článek IX. se použije pouze v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy podle zákona
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

2. Smluvní  strany  se  dohodly  na  tom,  že  povinnost  zaslat  smlouvu  správci  registru  smluv
k uveřejnění podle zákona o registru smluv splní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů dnů od
uzavření  smlouvy.  Zhotovitel  se  zavazuje  poskytnout  objednateli  za  účelem  splnění  této
povinnosti nezbytnou součinnost.

3. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1



zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup
k informacím (např. osobní údaje,  obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k
nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z
uveřejnění  metadata  smlouvy,  která  jsou  obchodním  tajemstvím  smluvní  strany  splňující
stanovená  kritéria.  Objednatel  však  není  povinen  znečitelnit,  resp.  vyloučit  z  uveřejnění
údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

4. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované
v § 504 občanského zákoníku, prohlašují smluvní strany za své obchodní tajemství:

a. Zhotovitel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství zhotovitele,

b. Objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je
úplný.

Bude-li  třeba  smlouvu  nebo metadata  smlouvy  po  jejich  uveřejnění  v  registru  smluv
opravit uveřejněním části smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny
z  důvodu  ochrany  obchodního  tajemství,  odpovídá  za  provedení  takové  opravy  smluvní
strana, která danou část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství.  Ke
splnění  této  povinnosti,  jakož  i  k provedení  jakýchkoliv  jiných  nutných  oprav  uveřejněné
smlouvy nebo metadat  postupem dle  zákona o registru  smluv se  smluvní  strany zavazují
poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

 
X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. Je možné ji změnit pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.

2. Pro vzájemné vztahy smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy platí  ustanovení § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě uvedeno jinak, veškeré písemnosti dle
této  smlouvy  budou  smluvními  stranami  doručovány  druhé  smluvní  straně  osobně,  formou
doporučeného dopisu, případně formou faxové či emailové zprávy, která musí být následně potvrzena
osobně předaným či doporučeně zaslaným dopisem, a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
či  na  jinou  adresu  v České  republice,  která  bude  danou  smluvní  stranou  písemně  oznámena  v
průběhu platnosti této smlouvy druhé smluvní straně; oznámení o změně adresy se nepovažuje za
změnu této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy se dnem doručení považuje:
• nejpozději  třetí den uložení  zásilky  na  příslušném poštovním úřadě v  případě  doručování
prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o  uložení zásilky nedozvěděl;
v ostatních případech okamžikem doručení zprávy druhé smluvní straně
• při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím této písemnosti.

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že uzavřením této smlouvy na sebe berou nebezpečí změny
okolností a žádná ze  smluvních stran tedy není  oprávněná domáhat  se  po druhé smluvní  straně
a/nebo soudně obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající
hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran.



6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

7. Na důkaz shodné vůle smluvních stran s obsahem smlouvy se připojují jejich podpisy.

V   Praze                                dne    31.12.2020                   V   Čáslavi                           dne  31.12.2020

………………………………………                                                     …………………………………………….. 
     RadioMed, spol. s r.o.                                                           Městská nemocnice Čáslav
MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D.,jednatel    Ing.Rudolf Bubla,ředitel
     zhotovitel                                                                                              objednatel

     


