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Clánek I.

Smluvní strany:

  

  

  
 

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy PRÁVNÍ ODDĚLENÍ IKEM

zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc., dčkarŘeěgistr _

se sídlem: V Uvalu 84, 150 06 Praha 5, Motol „ l ' /Ú(íé AX /

IC: 00216208 C's ° *“

bankovní spojení: Komerční banka, as.

č.účtu CZK 37530021/0100, IBAN CZ3401000000000037530021

ID DS: piyj 9b4

(dále jen „2. LF UK“)

na straně jedné

a

zdravotnické zařízení: Institut klinické a experimentální medicíny

zastoupené: Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001

bankovni spoj ení: Česká národní banka

č. účtu: CZK 42334041/0710

ID DS: btgjvdm

(dále jen „ZZ“)

na straně druhé

(oba společně dále také jen “smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

V platném znění, tuto

smlouvu 0 spolupráci.

Článek II.

Předmět smlouvy

1/ Smluvní strany se uzavřením této smlouvy dohodly na spolupráci při zajišťování specializačního

vzdělávání 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 pozděj ších předpisů.

2/ Předmětem této smlouvy je zajištění specializačního vzdělávání ze strany 2. LF UK pro teoretickou

část vzdělávacího programu dle Věstníku MZ CR 2 roku 2019 pro níže uvedený obor, a to v rozsahu

rozhodnutí o udělení akreditace.

Předmětem této smlouvy je zajištění specializačního vzdělávání ze strany 2. LF UK pro teoretickou

část specializovaného výcviku V oboru anesteziologie a intenzivní medicína:
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a) účast na vzdělávacích aktivitách — povinná

kurz Simulace kritických stavů 16 hodin

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná V tomto rozsahu

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného

výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů

b2) kurzy Lékařská prvnípomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, Radiační

ochrana a Základy anesteziologie a intenzivní medicínypro lékaře, kterým uplynulo od

absolvování těchto kurů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek WL) a léčba závislostípro lékaře, kterým

uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy:

— kurz Lékařská první pomoc 20 hodin

— kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 12 hodin

— kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 4 hodiny

— kurz Radiační ochrana 4 hodiny

— kurz Základy anesteziologie a intenzivní medicíny 30 hodin

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

2. LF UK SC zavazuje, že v souladu s touto smlouvou a rozhodnutím o akreditaci udělené 2. LF UK

pro výše uvedený specializovaný výcvik bude vyvíjet činnost při zajišťování teoretické části výuky

specializačního vzdělávání dle příslušného vzdělávacího programu a plánu výuky a za aktuálně

platných cenových podmínek. Tyto činnosti budou zajišťovány pedagogickými pracovníky 2. LF

UK nebo pedagogickými pracovníky externími.

ZZjako garant výuky osoby zařazené do specializačního vzdělávání se zavazuje k zajištění povinné

praxe těchto osob ve výše uvedeném specializovaném výcviku V souladu se vzdělávacím

programem.

Clánek IV.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět

i bez udání důvodů, výpovědní dobaje 6 měsíců a její běh počíná prvním dnem měsíce následujícího

po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být písemná, jinak je neplatná.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými ěíslovanými dodatky.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena

ve dvou stejnopisech, p0 jednom pro každou ze smluvních stran. V případě, že tato smlouva podléhá
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zveřejnění V Registru smluv V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném

znění, nabývá tato smlouva účinnosti zveřejněním v tomto Registru smluv. V takovém případě se

k zveřejnění zavazuje ZZ.

4/ Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejim obsahem a na

důkaz toho ji stvrzují svými podpisy.   
V Praze dne: V Praze dne: 1 ti lig, 21321  

pro ' ' ' ' . Ing. Michal Stiborek, MBA

ředitel

2. l ' Institut klinické a experimentální medicíny

 


