
ZZS 27  ̂ v 20
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Bytem:
Absolvent:

dále jen „stážista"

Ústřední vojenská nemocnice, vojenská fakultní nemocnice Praha
se sídlem: U vojenské nemocnice 1200/1,16902, Praha 6
zastoupena: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem
IČ: 61383082
DIČ: CZ61383082

dále jen „vysílající zdravotnické zařízení"

C

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku 
Se sídlem: Korunní 98,10100 Praha 10
Zastoupena: MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, ředitelem
IČ: 00638927
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 2, Italská 2
Číslo účtu: 27430051/0100

dále jen „ZZS HMP"

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Smlouvu o zajištění stáže

1. ZZS HMP se zavazuje, že zajistí pro stážistu odbornou stáž ve výjezdové skupině a zdravotnickém 
operačním středisku na svých pracovištích na území hlavního města.

2. Stáž proběhne od 28. 9. 2020 v rozsahu 960 hodin, což je 80 směn.

II.

1. ZZS HMP se zavazuje, že vytvoří s ohledem na provoz příslušného pracoviště odpovídající podmínky 
pro průběh stáže a bude udržovat její odbornou úroveň.

2. Stáž bude probíhat pod přímým vedením školitele odborně způsobilého k vedení stáže.
3. ZZS HMP umožní stážistovi přístup na pracoviště, kde bude odborná stáž vykonávána, případně 

do dalších prostor s vykonávanou stáží souvisejících. Dále mu zajistí prostory pro převlékání, očistu 
a skříňku na odkládání šatstva.

4. ZZS HMP poskytne stážistovi osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP), mimo pracovní 
obuvi. OOPP se bude lišit od OOPP zaměstnanců ZZS HMP tím, že při práci a pohybu mimo pracoviště 
-  zázemí bude stážista povinně mít přes svrchní oděv (zimní nebo celoroční bundu, či polokošili) 
navléknutou reflexní vestu, kde na zádech bude nápis „STÁŽISTA". Stážista odpovídá za jejich ztrátu 
a je povinen po ukončení odborné stáže vrátit osobní ochranné pracovní prostředky ZZS HMP. 
V případě ztráty uhradí stážista vzniklou škodu.

5. Pracovní a hygienické podmínky se řídí režimem výjezdových základen a odborných pracovišť. ZZS 
HMP odpovídá za to, že jsou v souladu s platnými předpisy a za jejich dodržován
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Stážista je zaměstnancem vysílajícího zdravotnického zařízení a pro účely výkonu stáže bude na dobu 
stáže vyslán zaměstnavatelem na služební cestu. Výkon stáže je považován za výkon práce 
pro vysílající zdravotnické zařízení, a proto utrpí-li v průběhu stáže stážista pracovní úraz nebo u něj 
bude v budoucnu zjištěna nemoc z povolání, veškeré náklady v této souvislosti vzniklé ponese 
vysílající zdravotnické zařízení. Stážista si hradí prostřednictvím vysílajícího zdravotnického zařízení 
jako svého zaměstnavatele zdravotní pojištění.
Vysílající zdravotnické zařízení prohlašuje, že má platně uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozovatelem zdravotnického zařízení, 
a že se toto pojištění vztahuje na stážistu po dobu stáže. Vysílající zdravotnické zařízení se zavazuje 
uhradit škodu, kterou stážista na vrub ZZS HMP v průběhu stáže způsobí.
Vysílající zdravotnické zařízení prohlašuje, že stážista absolvoval veškerá předepsaná školení 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že vysílající zdravotnické zařízení je řádně pojištěno 
dle platných právních předpisů pro případ odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech 
z povolání.
Stážista je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl 
při výkonu stáže, zejména skutečnostech týkajících se provozu ZZS HMP, ošetřených pacientů či s nimi 
jakkoliv souvisejících.
Stážista se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a interní 
opatření (vnitřní předpisy), se kterými bude seznámen na počátku stáže.
Stážista doloží, že byl očkován proti infekčním nemocem v souladu s vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování 
proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a že je zdravotně způsobilý k výkonu stáže. 
Stážista prohlašuje, že splňuje podmínky bezúhonnosti dle platných právních předpisů.
Stážista je povinen v provozu ZZS HMP po dobu stáže nosit na viditelném místě identifikační kartu 
stážisty dle interního opatření (vnitřního předpisu) ZZS HMP.

I I I .

IV.
Stážista se zavazuje uhradit ZZS HMP prostřednictvím vysílajícího zařízení za zabezpečení stáže úplatu, 
která je stanovena v souladu se Sazebníkem placených služeb ZZS HMP v platném znění a dle 
požadovaného rozsahu, ve výši 53 361,-Kč. Úhrada bude provedena bankovním převodem na účet 
č. 27430051/0100 na základě ZZS HMP vystavené faktury, popřípadě v pokladně ZZS HMP. Jako popis 
k platebnímu příkazu musí být uvedeno číslo faktury, popř. jméno stážisty. Platba musí být provedena 
nejpozději do dne zahájení stáže.
Doklad o uhrazení výše uvedené úplaty je stážista povinen předložit koordinátorovi stáže 
na Vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZS HMP nejpozději v den nástupu na stáž.

V.
Platnost a účinnost této smlouvy může být ukončena před uplynutím sjednané doby prostřednictvím 
písemné dohody smluvních stran.
ZZS HMP je oprávněna ukončit trvání stáže s okamžitou účinností a odstoupit od této smlouvy 
v případě, že stážista během stáže:
a) poruší obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce 

a hygienické předpisy, či poruší interní opatření (vnitřní předpis) ZZS HMP,
b) bude postupovat v rozporu s pokyny školitele.

Tuto smlouvu lze vypovědět kteroukoliv smluvní stranou. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že druhá smluvní strana výpověď nepřevezme či doručení 
výpovědi jinak zmaří, má se za to, že doručeno bylo třetím dnem po odevzdání výpovědi k doručení 
na poště v podobě doporučeného dopisu, a to na poslední známou adresu druhé strany této smlouvy.

VI.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejích pravé a svobodné vůle, 
za nikoliv nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji své vlastnoruční podpisy.
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Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků, které se po podpisu všech stran stanou 
nedílnou součástí smlouvy. Pro řešení případných sporů, které se nepodaří vyřešit dohodou, jsou 
příslušné soudy České republiky.

VII.

V l i l .

Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž stážista obdrží jedno vyhotovení a vysílající 
zdravotnické zařízení a ZZS HMP po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 9 -07- 2 m

praywHJDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice, 

vojenská fakultní nemocnice Praha
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