
Číslo smlouvy: 
………………. 

 

 
Smlouva o spolupráci  

při poskytování zdravotnické záchranné služby  
 
podle ustanovení § 51 zákona č 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení .§ 5 odst. 5 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 
záchranné službě, uzavřená mezi 
 
1/ Pardubickým krajem  
se sídlem Pardubice, Komenského nám. 125, PSČ 532 11 
IČ: 70892822 
zapsán v Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES 
zastoupen: JUDr. Martin Netolický Ph.D.,  hejtmanem 
e-mail:  
na straně druhé / dále jen „ strana č. 1 “ /. 
 
a  
 
2/ Krajem Vysočina 
se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 
IČ: 70890749 
zapsán v Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES 
zastoupen: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 
e-mail: 
na straně jedné / dále jen „ strana č. 2  “/   
 
 
                                                              1. 
 
     Strana č. 1 je veřejnoprávní korporací ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zák. č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 129/2000 Sb.“), oprávněnou vystupovat  v právních vztazích svým jménem 
na svou  právní odpovědnost. V rámci své působnosti je strana č. 1 povinna na svém 
území zajišťovat, mimo jiné, zdravotnickou záchrannou službu, a to prostřednictvím jí 
zřízené příspěvkové organizace s názvem Zdravotnická záchranná služba 
Pardubického kraje, příspěvková organizace. 
 
 
                                                               2. 
 
     Strana č. 2 je rovněž veřejnoprávní korporací ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 
zákona č. 129/2000 Sb., oprávněnou vystupovat  v právních vztazích svým jménem 
na svou  právní odpovědnost. V rámci své působnosti je strana č. 2 povinna na svém 
území zajišťovat, mimo jiné, zdravotnickou záchrannou službu, a to prostřednictvím jí 
zřízené příspěvkové organizace s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace.  
 



3. 
 
      Obě strany se dohodly na spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné 
služby na území svých krajů. Děje se tak za účelem efektivnějšího využití jejich  
personálního a věcného vybavení, a za účelem zajištění a zlepšení dostupnosti 
zdravotnické záchranné služby,   zejména na území obcí, přiléhajících ke vzájemné 
administrativní hranici obou krajů a v souladu s § 5, odst.5 zákona č.374/2011 Sb.  
 
 
 
                                                               4. 
 
      Ke splnění svého závazku podle čl. 3 této smlouvy se strana č. 1 zavazuje 
prostřednictvím svého poskytovatele podle čl. 1 této smlouvy poskytovat 
zdravotnickou záchrannou  službu také klientům strana č. 2 na území obcí Svratecka, 
a to v indikovaných případech výjezdovou skupinou ( VS) rychlé lékařské  pomoci 
z výjezdové základny ( VZ) v Hlinsku nebo z jiné VZ dle možností a potřeb obou 
stran.  
 
 
                                                              5. 
 
      Ke splnění svého závazku podle čl. 3 této smlouvy se strana č. 2 zavazuje 
prostřednictvím svého poskytovatele podle čl. 2 této smlouvy poskytovat 
zdravotnickou záchrannou službu také klientům na území strany č. 1 na území obcí , 
přiléhajícím ke vzájemné administrativní hranici obou krajů mezi Hlineckem a 
Poličskem a  to  v indikovaných případech výjezdovou skupinou rychlé lékařské 
pomoci a/nebo výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci.   z VZ Nové Město 
na Moravě nebo z jiné VZ dle možností a potřeb obou stran.  
  
                                                                

6. 
 
      Obě strany se zavazují plnit závazky podle čl. 4  a čl. 5 této smlouvy výhradně 
z podnětu zdravotnické záchranné služby druhé smluvní strany na základě 
telefonického vyžádání jejího zdravotnického operačního střediska nebo z vlastního 
podnětu na základě přímé tísňové výzvy vlastnímu zdravotnickému operačnímu 
středisku ( ZOS). V tomto případě bude příslušné ZOS informovat druhou stranu, 
cestou jejího ZOS, o zásahu své VS na území druhé strany. 
  
 
                                                                7. 
 
     Smluvní strany se zavazují plnit závazky  podle čl. 4 a čl. 5 této smlouvy   
v rozsahu dle potřeb druhé smluvní strany a vlastních provozních možností.  V tomto 
smyslu je příslušný poskytovatel smluvních stran oprávněn odmítnout poskytnutí své 
spolupráce podle této smlouvy v případě svého momentálního zaneprázdnění jinými 
svými pracovními úkoly. Poskytnutí výjezdové skupiny druhé straně dle této smlouvy 
nesmí vést k narušení poskytování zdravotních služeb u vlastního poskytovatele. 
 



    
8. 

 
     Obě strany jsou srozuměny s tím, že touto smlouvou není nijak dotčena povinnost  
příslušné strany zajistit na svém území  dostupnost  zdravotnické záchranné služby 
v dojezdové době 20-ti minut od pokynu příslušného operátora k výjezdu, a právní 
odpovědnost s tím spojená.  
 
 

9. 
 
      Nedohodnou-li se obě strany nebo jejich poskytovatelé v  jednotlivém případě 
jinak, zavazují se strany zajistit přepravu klientů zdravotnické záchranné služby  
podle této smlouvy nejbližšímu cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče,  bez 
ohledu na zřizovatele tohoto poskytovatele. 
 
 
 

10. 
         
     Obě strany se dohodly, že vzájemná spolupráce podle této smlouvy se bude dít 
bezplatně a bez nároku na náhradu nákladů, vynaložených na uskutečnění této 
spolupráce. Právní nárok poskytovatele na úhradu příslušné zdravotní péče, 
poskytnuté podle této smlouvy, z veřejného či jiného zdravotního pojištění 
příslušného příjemce této péče,  není ujednáním této smlouvy nijak dotčen. 
 
 
                                                              11. 
  
      Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
 
                                                              12. 
 
       Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou  písemnou  dohodou obou 
smluvních stran. Tuto smlouvu lze také vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
této výpovědi do rukou druhé smluvní strany.  
 
 
                                                              13. 
 
     Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.  
 
 
 
 
 
 
 



Doložka podle ustanovení  § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů:  
 
Zastupitelstvo Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 129/2000 Sb. schválilo tuto smlouvu na svém  … zasedání  usnesením č. 
………………..……  
 

 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 129/2000 Sb. schválilo tuto smlouvu na svém  … zasedání  usnesením č. 
………………..……  
 
 
     
 
                                                               14. 
 

Tato smlouva je vyhotovena  ve čtyřech originálních písemných vyhotoveních, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a dále po jednom vyhotovení 
obdrží každý z poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. 
 
 
V Pardubicích dne …………………….                        V Jihlavě dne ………………….. 
 
 
 
 
             Za stranu č. 1                                                 Za stranu č. 2 
 
 
 
 
       …………………………………..                           …………………………………… 
                      

      JUDr. Martin Netolický Ph.D.          MUDr. Jiří Běhounek 
 hejtman          hejtman 

  
 
 
 
 
  
  
 
 


