
Smluvní strany: 

DODATEKČ.1 
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 

č. 1/2016 

B. Braun Medical s.r.o. 
právnická osoba zapsaná v obchodnún rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 17893 
se sídlem: V Parku 2335/ 20, 148 00 Praha 4 
IČ: 48586285 
DIČ: CZ48586285 
zastoupena:  na základě plné moci 

(dále jen "B. Braun") 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola - režim existence podle zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozděj ších předpisú 

se sídlem: Křížkovského 511 / 8, 771 47 Olomouc 
Lékařská fakulta, Hněvotínská 976/3, 779 00 Olomouc 
IČ: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
zastoupena: prof. MUDr. Josefem Zadražilem, CSc., děkanem 

(dále "LF UP") 

Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 1. 5. 2016 Smlouvu o spolupráci v oblasti vzdělávání ve 

zdravotnictví v lékařských i nelékařských oborech a studentů LF UP. 
Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají v úmyslu navázat na spolupráci v rámci centra 

Aesculap Akademie B. Braun na půdě LF UP a dále dlouhodobě spolupracovat ph rozvíjení 
možností vzdělávátú ve zdravottúckých oborech uskutečňovaných na LF UP, dospčly k vzájemné 
a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech a rozhodly se uzavřít dodatek k výše uvedené 
smlouvě (dále jen "dodatek"): 

1. Předmět dodatku 
1.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných vztahů smluvních stran vyplývajících z 

realizace cílů, které si smluvní strany vytyčily. 

2. Pregraduální studijní programy 
2.1 Smluvní strany hodlají vzájemně spolupracovat při rozšiřování kvality a kvantity předmětů 

vyučovaných v rámci pregraduálních studijních programů uskutečňovaných na LF UP. 
2.2 B. Braun nabízí LF UP spolupráci při výuce bloku v předmětu "Akutní stavy v medicíně" 

s názvem "Od teorie k praxi", který bude zaměřen na nácvik praktických výkonů v 
medicíně. Bližší popis bloku v předmětu pro aktuální období je obsahem přílohy č. 1 tohoto 
dodatku. 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že konkrétní podnúnky bloku v předmětu pro další období 
mohou být mezi strananú dohodnuty ve vzájemné e-mailové komunikaci, tj. i jinou formou 



než formou dodatku ke Smlouvě o spolupráci č. 1/2016. 
2.4 LF UP se zavazuje v rámci spolupráce zajistit nezbytnou organizaci pro v)ruku, jakož i 

poskytnout odpovídající prostoty. 

3. Další ujednání 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vzájemnou spolupráci dle tohoto dodatku budou 

komunikovat na webov)rch a facebookov)rch stránkách LF UP, na facebookových 
stránkách Aesculap Akademie B. Braun a v tištěném periodiku Braunoviny. 

3.2 B. Braun se zavazuje poskytnout LF UP materiály nezbytné pro evaluaci bloku v předmětu. 

4. Koordinace spolupráce stran 
4.1 Za účelem účinné koordinace činností smluvních stran uskutečňovan)rch na základě tohoto 

dodatku ustanovují smluvní strany osoby odpovědné za vzájemnou komunikaci a věcná 
jednání: 
a) za LF UP 

b) za B. Braun
4.2 Oprávnění osob pověřen)rch věcným jednáním mezi smluvními stranami platí vždy, pokud 

pro konkrétní případ není sjednáno jinak. 

5. Trvání spolupráce 
5.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení Smlouvy o spolupráci č. 1/2016 ze dne 1. S. 

2016, a to na dobu neurčitou. 
5.2 Vztah mezi stranami vypl)rvající z této smlouvy lze ukončit dohodou smluvních stran nebo 

výpovědí bez udání dtrvodu. Výpovědtú doba činí 3 měsíce ode dne doručení druhé straně. 

6. Závěrečná ujednání 
6.1 Tento dodatek nab)rvá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
6.2 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 
6.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 
6.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem, kter)r je projevem jejich 

pravé a svobodné vůle, souhlasí, a na důkaz toho, že není uzavírána za nápadně 
nev)rhodných podmínek, ji stvrzují vlastnoručními podpisy. 

Přílohy: Příloha č. 1 -Podrobnosti k organizaci bloku v předmětu "Akutní stavy v medicíně" 

V Praze dne o 1 -09- 2019 

na základě plné moci 
B. Braun Medical s.r.o. 

V Olomouci dne - ·3 -09- 2019 

prof. 
děka 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta 
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Příloha č. 1 - Podrobnos ti k organi7.aci bloku v předmětu "Akutní stavy v medicíně" 

6 témat - stanovišť: Každé stanoviště 30 min (cca 6 osob na stanovišti). 
(může být upraveno dle aktuálních možností a požadavků) 

1.) chirurgické šití a uzlení 
2.) práce s laparoskopickými technologiemi 
3.) práce s infuzní technikou 
4.) zavádění a péče o intravenózní vstupy, 
5.) katetrizace močového měchýře a hygiena rukou 
6.) akutní renální selhátú- možnosti léčby 

Prostory: 

3-4 s tanoviště v Centru AAK (využití prostor přípravny apod.) 
1 stanoviště seminární místnost před vstupem do AAK centra 
1-2 stanoviště workshopová nústnost v protilehlém Centisimu 

Data pořádátú: 

Počty studentů (celkem 198 studentů 6. ročníku za akademický rok 2019-2020): 

27.9.- 38 studentů, výuka v ENG 
23.1 O. - 28 studentů 
8.1. a 9.1.- 68 studentů, rozdělení na dopolední a odpolední blok 
4.3. a 5.3. - 64 studentů, rozdělení na dopolední a odpolední blok 
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