
Rémcové smlouva 0 spolupréci pFi specializaénim vzdélévém’ lékaruv0

Krajskzi zdravotni, a.s. ’
se sidlem: Socizilm' pc’ée 3316/12A. 401 13 Usti nad Labcm
ICC}:
DIC:

25488627
CZ25488627

zapsanzi v Obchodm’m rejstf‘iku vedcném 11 Krajského soudu \' Usti nad Labcm. oddil B.
VIOZka 1550
zastoupené: 111g. Petrem I’ialou. generélnim feditelem. na zzikladé povéf‘eni

bankov
C‘. 116111:

Qfedstavenstva
ni spojem': .

(dale jen ..KZ“,)

a

SALUS-L s.r.0.
se sidlem: Alej 17. Listopadu 1101. 413 01. Roudnice nad Labem
1600192133
DIC:
zapsané V'Obchodnim rcjstf‘iku vedeném 11 Krajského soudu \' 1.1811 nad Labem. oddil C.
Vloika 330810
zastoupené: MUDr. Stépénem Pojslem. jednatelem Spoleénosti
bankov
C‘. (16111:

ni spojem':

(déle jen ,,druh2’1 smluvni strana“)

I‘J

spolu uzavirail'tuto
rémcovou smlouvu 0 spolupréci

I.
Piedmét smlouvy

Smluvm’ stran)‘ se dOhodly. Ze budou spolupracovat pfi zqiiSt'ovém’ specializaéniho
\fzdéléwém' 1éka1‘f1 ve smyslu zékona 6. 95/2004 8b.. 0 podminkéch ziskévéni
a uznévém’ Odborné zpflsobilosti a specializované zpfilsobilosti k vykonu
zdravotnického povoléni lékafe. zubm’ho lékafe a farmaceuta. a prévnich pfedpisfi
pfijatych k jeho provedeni.

Na Zékladé této smlouvy umoZni KZ lékai‘fim. ktefi jsou V pracovnim poméru kc druhé
smluvm’ strané a souéasné se fédné Uéasmi specializaéniho \rzdélévéni voboru
v§e0becné praktické lékaf‘stvi. aby ve zdravotnickych zafizem’ch KZ absolvovali
v rémci zzikladniho kmene a specializovaného vycviku pf‘i pf‘ipravé na atestaci
pod odbornym dohlcdem uréeného ékolitele povinnou odbomou praxi voborech
anesteziologie a intenzivni medicina, chirurgie, vnitf‘ni lékaf‘stvi, pediatric
agynekologie a porodnictvi. a to vsouladu se vzdélévacim programcm oboru
v§e0becné praktické Iékaf'stvi vc smyslu zeikona 6. 95/2004 8b.. 0 podminkéch
ziskévém’ auznévéni odbomé zpfisobilosti a specializované zpfisobilosti k vykonu
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‘zdravomického povolémi lékaf‘e. zubniho lékare a farmaccuta. Druhé smlumi strana so
[a umoZnéni pm’inné odborné praxe \' uVCdcnych oborcch zavazuje uhradit Kl
odménu.

Podminky. za ktcrg'ch k011krétni lékafi absolx'uji pox'innou Odbornou praxi
VC zdravotnickfch zaf‘izcm’ch K7. ve smyslu pf‘edchoziho odstaVcc. stanovi
vnévaznosti tuto smlouvu smloux'y 0 zajiéténi odbomé specializaéni stéZc
jednotli\'_\"c11 lékaf‘fi. které mezi sebou KZ a druhfi smluvm’ strana uzavfou.

Il.
Préva a povinnosti smluvm’ch stran

Nani-1i Ye 51100l6 0 xajifiténi odbomé specializaéni stéZejednotlivy’ch lékai‘il uvcdeno
jinak. vyée Odmény. ktcrou je druhé smluvni strana povinna KZ za absolvovéni
povinné odborné praxe uhradil. éim’ 360,- K5 (véetné DPH) 22: jednoho lékaf'e a den.
KZ si vyhmzujc prz'n'o \'}"§i odmény jcdnostranné zménit; xménujc V takovém ph’padé
druhé smluvni strané povinna pisemné 07.11amit. Neni—li \"C smlouvé 0 zajiSténi
odbomé specialixaéni stifle jcdnotlivych lékaffl uvedcno jinak. .ic odména splatnzi
pfcd zahéjenim odbomé stake bezhotovostné na L'léet uvedcny v zéhlavi této ramcové
smlouvyx a to

Druhzi smluvni stranaje povinna zaiislit. aby lékaf‘i méli p0 celou dobu trvéni povinné
Odborné praxe V'€ zdravotnickych zah’zenl’ch KZ uzavfenu platnou a (léilinou smlouvu
0 pojiéténi odpovédnosti za L'ljmu. kterou by pxsobily vykonem profesni Cinnosti KZ
nebo tfeti osobé: pojistnou smlouvu je druhé smluvni strana 11a pozadéni povinna KZ
kdykoli pfedloiil. Druhzi smluvni strana se souéasné zavazuje. it: x'eékerou L'ljmu.
kterou by lékaf‘ Zptlsobil KZ nebo tf‘eti osobé a herd by nebyla kryta plnénim ze
smlouvy 0 pojiétém' odpovédnosti podle pfedchozi véty. nahradi v plném I‘Ozsahu
sama.

Nani-1i V'C smlouvé 0 zajiétém’ odborné specializaéni stéZe vj'slovné ujednz’mo jinak.
ncvzniké lékaf‘i 7 Iitulu vy‘konu jakékoli éinnosti V prflbéhu povinné odborné praxe
ve zdravotnickych zaf‘izem’ch KZ pram na odménu \‘fiéi K7. Absolvovém’ povinné
odbomé praxe vc zdravotnickych zafizenich KZ lékaf‘i se povaiujc za vykon préce
prodruhou smluvm’ slranu a fidi se ustanovenimi o vyslém’ na pracovni cestu
vc smyslu zékona é. 262/2006 8b.. zékonik précc.

KZ je pox'inna vytvéict podminky pro naplnéni Uéelu pox’inné odbomé praxe
v souladu se vzdélévacim programem véeobecného praktického lékafstvi ve smyslu
zékona é. 95/2004 8b.. 0 podminkéch ziskavéni auznéwéni odbomé zpfisobilosti
aspecializované zpfisobilosti k vykonu zdravomického povoléni lékafe. zubm’ho
lékaf‘e a farmaceula.

KZ neni povinna absolvovéni Odbomé praxe podle této smlouvy umoinit. pokud
a) tomu brémi prox'ozm’ dfwod)’.
b) to nem’ moZné z dfwodu opatf'eni nai‘izenych 13 (152810111 ochrany vcf‘ejného

zdravi.
c) pozbyla akredilaci k provédéni specializaém’ho Vzdéléwini lékaffl. nebo
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d) druhé smlUVni strana poruéila pOVinnosti plynouci z této smlouvy. zcjména jc
V prodlcm' s placenim odmény ncbo na poiadzim' nepi‘edloiila pojistnou
smlouvu podle odst. 2.

III.
Zévéreéné ustanm'cni

Talo smlom’a se uzaVirzi na dobu neuréitou.

Tato smlouVa zaniké:
a) pisemnou dohodou smluvm’ch stran.
b) odstoupenim z dfn'odu poru§eni zzixv'azkfl plynoucich z této Sl]110ll\'_V' nebo SI]110L1\"}'
0 zaji§téni odborné specializaéni stz'IZc druhou smluvm’ stranou: 0 Iéto skuteénosti je
dotéené smlux‘m' strana pOVinna neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni
stranu.
c) pisemnou VVpOVédi, a to i bez udéni dflvodu; VVpoVédni doba (:im' 6 mésicfi
apoéiné béiet prvnim dnem kalendéfniho mésice nésledujiciho p0 kalendéf'nim
mésici. V ném? byla VVpOVéd' doruécna druhé smlai slrané.

Neni—li V této smlouvé Vyslovné ujednéno jinak. Veékera praVni jednz’mi éinénzi
V pisemné forms“: si smluvm’ strany doruéuji osobné oproti podpisu druhé smluvnf
strany. datovymi zpraVami Vc smyslu zakona C. 300/2008 8b.. 0 elektronickych
L'lkonech a autorizované konvcrzi dokumcntt‘l. Ci prostiednicIVim prOVOZOVatele
poétovnich sluieb VC smyslu zékona 6. 29/2000 Sb. 0 po§t0Vnich sluibéch na adresu
uVedenou V zéhlaVi Iéto smlom'y. pfipadné na jinou adresu pisemné sdélcnou
pfisluénou smluvni stranou. .le-li pisemnost doruéovéna do datOVé schrénky. pOVaiuje
36 2a doruéenou okamiikem. kdy se adresz’u d0 datOVé schra’mky pfihlési. Pokud se
adreséu do datové schrank)‘ nepfihlési \'€ lhfité 10 dnfi ode dne. kdy byla pisemnost do
datové schra'nky dodgina. pOV'aZuje se posledm’m dnem te’to lhtlty pisemnost za
doruéenou.

Tato smlouva nabyVé platnosti a L'léinnosti podpiscm obou smlaich slran: jestliie
Vgak Vy§e hodnoty pfedmétu této smlom’y je 50 000 Kc": bez dané z pfidanc’ hodnoty
nebo V'yééi. nabyVa tato smlouva L'léimlosti aZ LlVeFejném'm V registru smluv V’C smyslu
zékona é. 340/2015 8b.. 0 regislru smluv. K uvefejnéni V registru smluv Vtakovém
pf‘ipadé tuto smlouvu zaéle KZ. a to ncipozdéji d0 30 (1110 0d jejiho uza‘em’; druhél
smluvni strana pro takovy pfipad prohlaéuje, Ze tato smlouva neobsahuje nic. CO by
mélo povahu jejiho obchodniho tajemstvi. asouhlasi s uvef‘ejném'm této smlouvy
V registru smluV V plném znéni.

NezéVisle na pOVinnosti uvef‘ejnit Iuto smlouvu V registru smluv bere druhé smluvm’
strana na Védomi. 26 K2 je subjektcm pOVinnj'm poskytovat infbrmace
podle zékona é. 106/1999 8b.. 0 svobodném pfistupu k informacim. a mfiie byt tedy
povinen poskytnout nebo zvefej nit informace 0 léto smlouVé podle uvedeného zékona.
a to s Vyjimkou téch. na které se pOVinnosI poskytnuti ncbo zx'cf'cjnéni nevztahuje.

Tate smloum mixie byt ménéna a doplfim‘éna pouzc éislovanymi pisemny‘mi dodatky.

Préva a povinnosti 7. Iéto smlouvy pfechézeji na préVni zéstupce smlaiCh stran.

Préva a povinnOSti smluvnich stran. ktcré nejsou VVslomé upraveny touto smlouvou
nebo smlouvami 0 zajiStém’ odborné specializaéni 512126. sc fidi zékonem C. 89/2012



8b.. obéansk)“ zzikonik. \rc spojenf se zakoncm 6. 95/2004 Sb” 0 podminkéch ziskévéni
auznavéni odbomé zpfisobilosli a specializované zpflsobilosti k vykonu
zdravotnického povola’mi lékafc. zubniho lékaf'e a lhrmaccuta. spf‘ihlédnutim
kc wdélévacimu programu oboru \rfieobccné praktické lékafstx'i ve smyslu zékona
6. 95/2004 8b.. Opodminkéch ziskévéni auznévém’ odborné zpflsobilosti
aspecializované zptlsobilosti k vykonu zdravomického povolém’ lékafe. zubniho
lékafe a farmaceuta.

Tato smloux'a jc vyhotovena Ve dVOLl stejnopisech. znichZ kaidzi smlux'ni slrana
obei pojcdnom.

Smluvm’ strany prohlaéuji. Ze maji przivni osobnost. nej sou omezeny V prévnim
jcdném’ a 26 tato smloux‘aje uzavfena podlejejich praVé a svobodné ville. nikoli v tisni
nebo za népadné nevfhodnfch podminek. COZ stvrzuji svymi V'lastnoruénimi podpisy.
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