
Smlouva o spolupráci 

Ústav hematologie a krevní transfuze 

IČ: 00023736 

se sídlem U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2 

zastoupený 

bankovní spojení: 31438021/0710) 

(dále jen „OHKT") 

a 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

IČ: 27256537 

se sídlem Van urova 1548, 272 59 Kladno 

zastoupena 

(dále jen „Nemocnice") 

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 tuto smlouvu o spolupráci 

v oblasti zajištění specializačního vzdělávání (dále jen „smlouva"): 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem jejich spolupráce při zajišťování specializačního 

vzdělávání lékařů  ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách, získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran při vzdělávání lékařů  v rámci 

specializačního vzdělávání na základě  shora uvedeného zákona č. 95/2004 Sb., a vyhlášky č. 

221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, a to konkrétně  při zajištění jejich 

vzdělávání v oboru hematologie a transfúzní lékařství. 

2. Spolupráce smluvních stran dle této smlouvy bude probíhat formou odborné doplňkové praxe 

lékařů  - zaměstnanců  Nemocnice na pracovištích OHKT v délce trvání 3 měsíce, a to v následujícím 

rozsahu: 

a. výuka nádorové genetiky, molekulární genetiky a cytogenetiky v laboratoři a výuka 

imunofenotypizace krevních onemocnění v délce minimálně  7 týdnů; 

b. výuka specifické dětské maligní i nemaligní hematologie v délce minimálně  1 týden; 

c. školení ve speciální imunohematologii, předtransplantačním vyšetření a HLA diagnostice, 

v odběru a zpracování štěpů  krvetvorných buněk, v léčebné aferéze a specializovaném 

odběru krve a jejích složek v délce minimálně  4 týdnů. 
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Ill.  Práva a povinnosti smluvních stran 

3. V rámci vzdělávacích programů  pro obor uvedený v čl. II odst. 1 této smlouvy se na základě  níže 

uvedených podmínek (iFIKT zavazuje umožnit zaměstnancům Nemocnice, zařazeným do 

vzdělávání ve výše uvedeném oboru (dále jen „účastníci"), výuku na akreditovaném 

zdravotnickém pracovišti pod vedením zaměstnanců  ťiFIKT v rozsahu požadavků  vymezených 

vzdělávacím programem v uvedeném oboru, po předchozí písemné dohodě  ohledně  konkrétního 

počtu účastníků, termínu a rozsahu činností. 

4. Smluvní strany prohlašují, že specializační vzdělávání probíhá v souladu s příslušnými 

pracovněprávními předpisy, a to zejména v oblasti pracovních úrazů  a nemocí z povolání a 

proškolení v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

5. Nemocnice se zavazuje jako garant výuky jednotlivých účastníků  specializačního vzdělávání 

k zajištění povinné praxe v oboru v souladu s příslušným vzdělávacím programem. 

6. Nemocnice prohlašuje, že všichni účastníci specializačního vzdělávání jsou jejími zaměstnanci a 

zavazuje se poskytnout jednotlivým účastníkům příslušné ochranné prostředky s ohledem na 

rozsah a odbornost vykonávaného vzdělávacího programu. OHKT je povinen před zahájením praxe 

poučit jednotlivé účastníky vzdělávacího programu o bezpečnosti práce a ochraně  zdraví při práci 

ve zdravotnickém zařízení OHKT. 

7. Nemocnice se zavazuje zajistit u účastníků  účinné očkování proti hepatitidě  typu B, případně  další 

potřebná očkování, která jsou vyžadována příslušnými právními předpisy a odpovídá za pravidelné 

lékařské prohlídky jednotlivých účastníků. 

8. Nemocnice prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 

s poskytováním zdravotních služeb a že toto pojištění se vztahuje i na jí vyslané účastníky 

specializačního vzdělávání v souvislosti s výkonem jejich praxe dle této smlouvy. Současně  se 

Nemocnice zavazuje, že případné škody nekryté předmětným pojištěním a způsobené 

účastníkem, uhradí. 

9. Nemocnice je povinna v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování  (dale  jen „zákon o zdravotních službách"), účastníka zavázat 

povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v rámci výuky nebo v souvislosti s ní 

dozvěděl. Nemocnice je povinna poučit účastníka výuky o jeho povinnosti zachovávat mlčenlivost 

dle právních předpisů  vztahujících se k ochraně  osobních údajů, jakož i o povinnosti zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, které by mohly být předmětem obchodního tajemství CiFIKT. 

Povinnost mlčenlivosti účastníka trvá i po skončení výuky, a to po neomezeně  dlouhou dobu. 

IV. Cena praxe a platební podmínky 

1. Nemocnice se zavazuje zaplatit ťiHKT účastnický poplatek za praxi následovně: 

1. Za první kalendářní měsíc, v němž praxe probíhá — 1 den/1 účastníka 

2. Za každý další kalendářní měsíc, v němž praxe probíhá — 1 den/1 účastníka 

2. Odměna bude ze strany Nemocnice uhrazena vždy na základě  faktury vystavené OHKT po 

ukončeni odborné praxe jednotlivého účastníka v OHKT. Faktura bude uhrazena na účet úl-IKT 

uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů  od jejího doručení Nemocnici. 
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V Kladně  dne

V. Ukončení smlouvy 

1. Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní 

doba činí 14 dní a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. 

2. (JFIKT je oprávněn ukončit praxi účastníka a s okamžitou účinností vypovědět tuto smlouvu bez 

výpovědní doby, pokud účastník: 

a. poruší obecně  závazné právní předpisy, zejména předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci či vnitřní předpisy OHKT, které se zavázal dodržovat, 

b. bude postupovat v rozporu s pokyny zaměstnanců  CJI-IKT. 

Vl. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

3. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran na základě  číslovaných 

písemných dodatků  podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

5. Otázky touto smlouvou výslovně  neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6. Smluvní strany souhlasně  prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

uzavřena podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle. 

V Praze dne 
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