
Domažlická nemocnice, a.s.
se sídlem Kozinova 292, 344 22 Domažlice
lČ 26361078

zastoupená místopředsedou představenstva Mgr. Jaroslavem Š'mou, MBA
a členem představenstva ing. Markem Kýhosem, mba
/dále jen ,,Domažlická nemocnice, a.s."/

a

Stodská nemocnice, a.s.
se sídlem Hradecká 600, 333 01Stod
IČ 26361086

zastoupená předsedou představenstva MUDr. Alanem Sutnarem Ph.D.
a místopředsedou představenstva ing. Markem Kýhosem, mba
/dále jen ,,Stodská nemocnice, a.s."l

uzaviraji níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci podle úst. §1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

1.Smluvní strany se dohodly na spolupráci v oblasti personálního zajištění nedostatku lékařů
gynekoIogicko-porodnického odděleni Domažlické nemocnice, a.s.

2.Stodská nemocnice, a.s. se zavazuje, že na základě dohody se svými zaměstnanci, lékaři gyn. por.
odděleni, uzavře dle příslušných ustanoveni zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, písemné dohody o dočasném přidělení těchto svých zaměstnanců k výkonu práce
v Domažlické nemocnici, a.s., a to na období od 1.9.2017 do 31.12.2017 konkrétně stěmito lékaři:

3. Smluvní strany se dohodly, že Domažlická nemocnice, a.s. obdrží vždy jeden výtisk každé dohody o
dočasném přiděleni zaměstnance.

4.Stodská nemocnice, a.s. se zavazuje, že dočasně přidělení zaměstnanci mají odbornou způsobilost
k výkonu povoláni lékaře, splňují podmínky bezúhonnosti dle zákona, jsou zdravotně způsobili a byli
očkováni proti infekčním nemocem v souladu s příslušnými právními předpisy. Stodská nemocnice, a.s.
prohlašuje, že dočasně přiděleni zaměstnanci byli poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost dle
obecně závazných právních předpisů o všech skutečnostech týkajících se zdravotního stavu pacientů a
údajů ze zdravotnické dokumentace pacientů, s nimiž budou přicházet do styku. Stodská nemocnice,
a.s. dále prohlašuje, že dočasně přidělení zaměstnanci absolvovali veškerá zákonem stanovená školení
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

5. Domažlická nemocnice, a.s. se zavazuje, že poskytne Stodské nemocnici, a.s. úhradu nákladů, které
byly vynaloženy na mzdu dočasně přidělených zaměstnanců (včetně povinných odvodů) a cestovních
náhrad zaměstnanců, a to za dobu, na kterou se dočasné přidělení sjednává a během které došlo
k výkonu práce dočasně přidělených zaměstnanců v Domažlické nemocnici, a.s. a to na základě faktury
vystavené Stodskou nemocnicí, a.s.

6. Stodská nemocnice, a.s. prohlašuje, že má platně uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
je pojištěni odpovědnosti za škody způsobené provozovatelem zdravotnického zařízeni, a že se toto
pojištěnivztahuje na zaměstnance při dočasném přidělení k výkonu práce v Domažlické nemocnici, a.s.



7. Tato smlouva se sjednává na období od 1.9.2017 do 31.12.2017. Před uplynutím této doby lze tuto
smlouvu ukončit pÍsemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědi Z jakéhokoliv důvodu
nebo bez uvedeni důvodu s 15 denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami,

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom pro každou ze stran.

10. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu před jejim podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem,
kterému rozumí, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že tato byla sepsána určitě,
vážně a srozumitelně, a že smlouvu uzavírají na základě pravdivých údajů, prosty jakékoliv tísně či jinak
jednostranně výhodných podmínek.

V Domažlicích dne 1. 9.2017 "


