SMLOUVA O ODBORNÉ SPOLEČNOSTI QUALITAS OPTIMA 2020
CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
se sídlem:
Vladislavova 1460 /12, Praha 1, 110 00
IČ:
70100969
jednající:
Mgr. Jakub Líčka, Bc. Ludmila Kučerová
a
ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC
se sídlem:
Křížkovského 6/505, 779 00
IČ:
43962726
jednající:
Václav Keprt, Mgr. Jitka Richterová

(dále jen „zakládající společníci“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), tuto:
SMLOUVU O SPOLEČNOSTI
(dále jen „Smlouva“)
Čl. 1.
Preambule
Zakládající společníci jsou právnickými osobami zřízenými v rámci Charity Česká republika, kteří:
a) jsou oprávněny poskytovat
 ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), domácí zdravotní péči (dále též jako
„odbornost 925“), domácí zdravotní péči o pacienta v terminálním stavu (dále též
jako „odbornost 926“), ambulantní paliativní péči (dále též jako „odbornost 720“)
nebo zdravotní služby v odbornosti 914 – PSYCHIATRICKÁ SESTRA (dále též jako
„odbornost 914“), které jsou službami hrazenými z veřejného zdravotního pojištění,
nebo
 ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ošetřovatelskou
péči osobám umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb (dále jako
„odbornost 913“), která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
nebo
b) koordinují, organizují či zastřešují činnost právnických osob oprávněných poskytovat
zdravotní služby v odbornostech uvedených pod písm. a) tohoto článku.
Společníkem se může stát právnická osoba zřízená v rámci Charity ČR, která:
 má oprávnění poskytovat zdravotní služby v odbornosti 925, odbornosti 926, odbornosti 720
nebo odbornosti 914 dle zákona o zdravotních službách nebo je oprávněna poskytovat
zdravotní služby v odbornosti 913 dle zákona o veřejném zdravotním pojištění a
 ztotožňuje s účelem společnosti.

S vědomím výše uvedených skutečností přistoupili zakládající společníci k uzavření této Smlouvy,
přičemž nedochází ke vzniku právnické osoby ani k zápisu do jakéhokoli veřejného rejstříku. Společnost
je identifikována názvem (čl. 3 této Smlouvy) a sídlem společnosti (čl. IV. Této Smlouvy).
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Čl. 2.
Účel společnosti
Společným účelem činnosti společnosti je propagace a prosazování oprávněných zájmů
nelékařských zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby v odbornosti 925, 926,
720, 913 a 913, jichž jsou společníci zaměstnavateli, především v oblasti dalšího vzdělávání,
odborného profesního růstu a financování odbornosti 925, 926, 720, 914 a 913 z prostředků
veřejného zdravotního pojištění, a to u věcně příslušných orgánů státní správy a samosprávy a
dalších veřejnoprávních subjektů či korporací ovlivňujících úhrady z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Společnost se aktivně podílí na řešení zvyšování kvality poskytovaných
služeb v uvedených odbornostech se zaměřením do interního poskytování i ve vztahu
k veřejnoprávním subjektům, které rozhodují o legislativním zakotvení kvality zdravotních
služeb.
Čl. 3.
Název společnosti
Společníci si ujednali, že při výkonu společného účelu činnosti dle této Smlouvy budou používat
společného názvu QUALITAS OPTIMA 2020 (ve zkrácené verzi QO 2020) a toto logo:

Čl. 4.
Sídlo společnosti
Sídlem společnosti je: CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA, Vladislavova 12, Praha 1, 110 00
Čl. 5.
Způsob výkonu společného účelu činnosti
Společníci se zavazují přispět společnému účelu společnosti jen činností, a to zpravidla každý
stejnou měrou podle své odbornosti a zaměření.
Čl. 6.
Vztahy mezi společníky
Zakládající společník má všechna práva a povinnosti společníka, pokud není v této Smlouvě
výslovně uvedeno jinak.
Záležitosti týkající se společné činnosti je oprávněn vyřizovat každý ze zakládajících společníků
sám; je však povinen neprodleně informovat ostatní zakládající společníky o takovém vyřizování.
K vyřizování společné činnosti je oprávněn statutární orgán společníka. V případě zmocnění třetí
osoby k vyřizování společné činnosti je zapotřebí zvláštní plné moci, o jejímž udělení je
zakládající společník povinen informovat ostatní zakládající společníky.
K rozhodnutím o všech ostatních záležitostech je zapotřebí dohody většiny společníků.
Čl. 7.
Pověřený zástupce společnosti
K jednáním za společnost jsou vůči třetím osobám oprávněni společně pověření zástupci
společnosti, kterými jsou:
7.1.1. Václav Keprt, bytem Skalnička 20/b, 789 01 Zábřeh
7.1.2. Jakub Líčka, bytem Dvory 159, 288 02 Nymburk
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7.1.3. Jitka Richterová, bytem Grégrova 6, 779 00 Olomouc
7.1.4. Ludmila Kučerová, bytem Popelnicová 53, Plzeň, 312 00
(dále jen „pověřený zástupce společnosti“)
Ke změně pověřeného zástupce společnosti dochází změnou Smlouvy, která musí být přijata
jednomyslně zakládajícími společníky.
Pověřený zástupce společnosti je povinen neprodleně informovat ostatní zakládající společníky
o učiněných jednáních za společnost.
Pověřený zástupce společnosti se zavazuje při veškerých jednáních ve společné záležitosti
s třetími osobami deklarovat existenci Smlouvy a skutečnosti, že jedná na účet společnosti.
Čl. 8.
Práva a povinnosti společníka
Společník má právo předkládat návrhy, diskutovat a spolurozhodovat o odborných záležitostech,
být pravdivě informován ostatními společníky o všem, co se týká společné činnosti.
Společník má právo účastnit se společných jednání všech společníků, které zakládající společníci
svolávají alespoň 1 x ročně.
Každý společník si nese náklady související se společnou činností sám.
Čl. 9.
Přistoupení nového společníka
Přistoupení nového společníka ke společnosti je možné pouze se souhlasem většiny zakládajících
společníků. Novým společníkem může být pouze osoba uvedená v čl. 1 Smlouvy.
Společnost vede knihu společníků, ve které eviduje společníky, jimž vzniklo nebo zaniklo členství.
K vedení knihy společníků je oprávněn pověřený zástupce společnosti.
Čl. 10.
Zánik členství
Poruší-li společník povinnost ze Smlouvy podstatným způsobem, může být jeho účast ve
společnosti zrušena, dohodne-li se na tom většina společníků.
Účast společníka či zakládajícího společníka ve společnosti může být zrušena:
a) bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
b) přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve které se řeší jeho úpadek
nebo hrozící úpadek, nebo
c) bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka.
Zrušení účasti společníka či zakládajícího společníka je účinné dnem doručení písemného
vyrozumění o zrušení účasti ve společnosti.
Zakládající společník může ze společnosti vystoupit na základě:
a) písemné dohody uzavřené se všemi ostatními zakládajícími společníky;
b) písemné výpovědi; výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslednímu z ostatních zakládajících
společníků.
Společník může ze společnosti vystoupit na základě písemné výpovědi, která je účinná
doručením pověřenému zástupci společnosti nebo dne uvedeným v této výpovědi.
Čl. 11.
Zánik společnosti

11.1. Společnost zaniká:
a) dohodnou-li se o tom všichni zakládající společníci;
b) splní-li se podmínky ujednané ve Smlouvě;
c) uplyne-li doba, na kterou byla společnost ujednána;
d) dosáhne-li se účelu, k němuž byla společnost zřízena, nebo stane-li se tento účel nemožným.

Čl. 12.
Doba trvání společnosti, změny Smlouvy
12.1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Dohodou všech společníků může být doba, na kterou
byla společnost ujednána změněna.
12.2. Smlouva může být měněna dohodou většiny zakládajících společníků, pokud ve Smlouvě není
výslovně uvedeno, že k přijetí konkrétní změny je potřeba dohody všech zakládajících
společníků.
Čl. 13.
Doložka o rozhodném právu
13.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky.
13.2. Společníci berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně neupravených touto Smlouvou
platí ustanovení občanského zákoníku.
13.3. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou společníci řešit
jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na
návrh společníka příslušný soud v České republice.
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Čl. 14.
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi společníky.
Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné,
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo
nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy
jako celku. V takovém případě se zakládající společníci zavazují bez zbytečného prodlení
dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 občanského
zákoníku nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu
povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu zakládajících společníků v době
uzavření této Smlouvy.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami všech
zakládajících společníků.
Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků,
opatřených časovým a místním určením a podepsaných zakládajícími společníky. Společníci ve
smyslu ustanovení § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné
formě.
Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení
má povahu originálu. Každý zakládající společník obdrží po jednom (1) vyhotovení.
Společníci stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.

Dne 1. 6. 2020
……………………………………………………..
Václav Keprt
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

…………………………………………………………
Jitka Richterová
předsedkyně zdravotního kolegia CHČR

……………………………………………………….
Jakub Líčka
generální sekretář Charity Česká republika

…………………………………………………………….
Ludmila Kučerová
koordinátor zdravotních aktivit CHČR

