PRÍKAZNÁ ZMLUVA

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:
1. Príkazca:		
Názov:		
Sídlo:		
IČO:		
Zapísaný v:		
Konajúci:		
(ďalej len ako „poskytovateľ“ alebo „príkazca“)

2. Príkazník:		
Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
(ďalej len ako „pacient“)
uzatvárajú v súlade s § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka túto príkaznú zmluvu:

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Vzhľadom na zánik Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „dohoda“), na základe ktorej príkazca
poskytoval pacientovi zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo a vzhľadom na skutočnosť, že pacient
oznámil príkazcovi uzatvorenie novej dohody medzi ním a jeho novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
v odbore všeobecné lekárstvo (špecifikovaný v ods. 2) je príkazca povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu
pacienta novému poskytovateľovi.
2. Pacient sa zaväzuje pre príkazcu zabezpečiť odovzdanie svojej zdravotnej dokumentácie do
dní
od jej prevzatia od príkazcu novému poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné
lekárstvo:
Názov: 		
Adresa: 		
Ošetrujúci lekár:
(ďalej ako „nový poskytovateľ“)
3. Príkazník potvrdzuje, že zdravotnú dokumentáciu od príkazcu prevzal pri podpise tejto zmluvy.

Článok II.
Povinnosti príkazníka
1. Pacient je od doby prevzatia svojej zdravotnej dokumentáciu od príkazcu po dobu jej odovzdania novému
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti povinný svoju zdravotnú dokumentáciu ochraňovať tak, aby nedošlo
k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo zneužitiu.

Dátum: 			

Podpis Pacienta:
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2. Pacient je povinný zrealizovať činnosť uvedenú v čl. I. bode 1 tejto zmluvy osobne.
3. Pacient je povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
v neporušenom stave, teda takom stave, v akom ju prevzal od príkazníka podľa čl. V. bodu 1. tejto zmluvy.

Čl. III.
Odmena

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

1.

Príkazník vykoná činnosť špecifikovanú v čl. I. bode 2 tejto zmluvy bezodplatne.

Čl. IV.
Zodpovednosť za škody
1.
2.

Pacient si je vedomý, že príkazca má zákonnú povinnosť chrániť zdravotnú dokumentáciu, ako aj povinnosť ju
odovzdať novému poskytovateľovi a preto sa zaväzuje postupovať tak, aby nevystavil príkazcu nebezpečenstvu
porušenia týchto povinností.
V prípade straty, zničenia, zneužitia, či iného poškodenia zdravotnej dokumentácie alebo neodovzdania zdravotnej
dokumentácie novému poskytovateľovi je pacient povinný príkazcovi nahradiť škodu, ktorá príkazcovi vznikla tým,
že pacient postupoval v rozpore s touto zmluvou alebo s právnymi predpismi. Za škodu sa na účely tejto zmluvy
budú považovať aj prípadné sankcie uložené správnymi orgánmi alebo nárok voči príkazcovi priznaný súdom,
ktoré majú súvis s porušením povinností pacienta dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

V

Vzhľadom na skutočnosť, že obsahom zdravotnej dokumentácie sú osobné údaje týkajúce sa zdravia, teda ide
o osobitnú kategóriu osobných údajov, príkazca odovzdal zdravotnú dokumentáciu pacientovi v nepriehľadnej
zalepenej obálke, pričom vrchná časť obálky je opečiatkovaná.
Pacient vyhlasuje, že zdravotnú dokumentáciu si mal možnosť pred vložením do obálky prezrieť a vyhlasuje že
z jeho pohľadu je kompletná a nič v nej nechýba.
Táto príkazná zmluva je dohodnutá na dobu určitú a zaniká riadnym splnením činností príkazníka podľa tejto
zmluvy (splnením príkazu), okrem dojednaní týkajúcich sa zodpovednosti za škodu.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním, čo potvrdzujú
svojimi podpismi. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu dostane.

, dňa

. 		

V

, dňa

		
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 					

Pacient
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