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eyN2jENsKÁ NEMOCNICE

Vojenská fakultní nemocnice Praha

Smlouva o zajištění odborné specializační stáže

Smluvní strany:

1. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
IČO: 75154960
DIČ: CZ75154960 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: ČNB Praha 1

zastoupená: Mgr. Janem Louškou, ředitelem

(dále jen ,,objednatel")

2. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
bankovní spojení: ČNB Praha

zastoupená: p

(dále jen ,,vykonavatel")

(dále jen ,,stážista")

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a příslušnými
ustanoveními zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné @ůsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění odborné specializační stáže:

Článekl

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zabezpečení školícího místa pro stážistu na odborném akreditovaném pracovišti
vykonavatele: Psychiatrické oddělení ÚVN (dále jen ,,stáž").

Školitel určený vykonavatelem:
Druh práce: předatestační stáž
Cíl stáže: získání teoretických a praktických zkušenosti v obom psychiatrie
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ť. Článek II

' Doba trvání smlouvy

Smlouva se sjednává na dobu určitou v délce trvání stáže, a to od 9. 4. 2018 do 8. 5. 2018, tj. celkem 20 dnů
stáže.

Článek III

Podmínky výkonu stáže

l. Vykonavatel se zavazuje vytvořit s ohledem na provoz příslušného odborného pracoviště odpovídající
podmínky pro průběh stáže a určí odborného školitele, který je zaměstnancem vykonavatele a který je
oprávněn přidělovat stážistovi práci po dobu stáže a kontrolovat ji. Na školení stážisty se mohou podílet
i další zdravotničtí pracovníci vykonavatele mající způsobilost k výkonu svého povolání určení
školitelem.

2. Stážista se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) a v oblasti požární ochrany (PO) a všechny vnitřní předpisy vykonavatele, zvláště pro odborná
pracoviště. Školitel komě jiného seznámí stážistu s předpisy v oblasti BOZP a PO na příslušném
pracovišti.

3. Stážista se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající
z příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů vykonavatele, které se vztahují k výkonu stáže,
a řídit se pokyny školitele a jím určených zdravotnických pracovníků a pokyny vedoucího pracovníka
na příslušném pracovišti.

4. Vykonavatel poskytne stážistovi osobní ochranné pracovní prostředky, kromě pracovního oděvu
a obuvi. Stážista odpovídá za jejich ztrátu a po ukončení stáže je povinen vrátit je zpět vykonavateli.

5. Stážista je povinen v areálu vykonavatele viditelně nosit identifikační kartu.

6. Mezi stážistou a vykonavatelem nevzniká žádný pracovněprávní vztah ani jiný právní poměr, z něhož
by stážistovi plynuly nebo měly plynout příjmy ze závislé činnosti ve smyslu zákona o daních z příjmů.
Účast stážisty na stáži se řídí ustanovením § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, se všemi povinnostmi pro stážistu z toho vyplývajícími (vyslání na pracovní cestu).
Stáž je považována za výkon práce pro objednatele; utrpí-li v jejím průběhu stážista pracovní úraz,
případně u něj bude následně zjištěna (hlášena) nemoc z povolání, odpovídá stážistovi za takto vzniklou
újmu objednatel. Vykonavatel není oprávněn činit vůči stážistovi právní úkony jménem zaměstnavatele.

7. Objednatel a stážista společně prohlašují, že stážista
a) je způsobilý k výkonu povolání lékaře/zubního lékaře/farmaceuta ve smyslu § 3 zákona

Č. 95/2004 Sb.,

b) absolvoval veškerá zákonem stanovená školení z hlediska BOZP a PO,

C) má účinné očkování proti hepatitidě typu B (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 537/2006
Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů) a

d) absolvuje pravidelné lékařské prohlídky.

8. Stážista dává podpisem této smlouvy vykonavateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za
účelem vedení evidence účastníků specializačního vzdělávání a osob, které specializovanou způsobilost
již získaly. Tento souhlas trvá po dobu 10 let od skončení stáže.

9. Objednatel se zavazuje poučit stážistu o tom, že veškeré skutečnosti týkající se zdravotního stavu
pacientů, s nimiž bude během výkonu stáže seznámen, patří mezi citlivé osobní údaje chráněné
zákonem, a o způsobu ochrany těchto údajů.

10. Stážista si je vědom, že při výkonu stáže bude přicházet do styku s osobními a citlivými údaji
podléhajícími ochraně na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a že je vázán povinností zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem stáže, podle § 15 zákona o ochraně
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osobních údajů a § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Za případné porušení uvedených
právních předpisů nese stážista plnou odpovědnost.

' l 1. Objednatel prohlašuje, že má v plném rozsahu své činnosti uzavřené pojištění odpovědnosti za Škodu
a že tato pojistka se vztahuje na škodu způsobenou stážistou jakožto jím vyslaným zaměstnancem při
výkonu stáže nebo v přímé souvislosti s ní. Současně se zavazuje, že škody způsobené objednatelem
nebo stážistou a nekryté tímto pojištěním, uhradí v celém rozsahu.

12. Vykonavatel je oprávněn okamžitě ukončit stáž, pokud stážista bude při jejím absolvování postupovat
v rozporu s právními, zdravotnickými, bezpečnostními nebo jinými předpisy nebo v rozporu s pokyny
školitele nebo jiných osob, jejichž pokyny je povinen se řídit. Ukončení stáže vykonavatel neprodleně
oznámí objednateli a stážistovi.

Článek IV

Finanční ujednání

l. Objednatel se zavazuje zaplatit vykonavateli za umožnění absolvování stáže smluvenou částku ve výši
600,- KČ (včetně DPH v platné výši)/den, tj. celkem 12.000,- KČ. Platbu objednatel uskuteční na
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vykonavatelem; splatnost faktur se sjednává do 15 dnů
od vystavení faktury.

2. Doklad o zaplacení smluvené částky je stážista povinen předložit oddělení vzdělávání vykonavatele
nejpozději v den nástupu k výkonu stáže. V případě nedodání tohoto dokladu nelze stáž uskutečnit.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením smluvené částky má vykonavatel právo požadovat
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z této částky za každý den prodlení až do zaplacení.

4. Vykonavatel se zavazuje, že pouze v případě omluvitelné absence stážisty nebo překážky v zabezpečení
stáže na straně vykonavatele vrátí objednateli poměrnou část finančního plnění podle odstavce l za
jednotlivé dny, kdy se stážista osobně neúčastnil stáže po celý den nebo kdy z důvodu překážky na
straně vykonavatele nemohl po celý den absolvovat stáž, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém

a) bylo vykonavateli předloženo potvrzení o skutečnosti, která tento nárok zakládá,

b) byla vykonavatelem uznána absence stážisty za omluvitelnou, nebo

C) nastala překážka v zabezpečení stáže na straně vykonavatele.

5. Za důvod pro omluvitelnou absenci se přiměřeně považují skutečnosti stanovené v § 191, § 200 a § 204
zákoníku práce, případně další důvody dle posouzení vykonavatele.

6. Co je překážkou v zabezpečení stáže na straně vykonavatele, stanoví vždy pro každý jednotlivý případ
vykonavatel.

Článek V

Zánik smlouvy

l. Tato smlouva zaniká

a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána,

b) písemnou dohodou smluvních stran,

C) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran,

d) písemným odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran, nebo

e) skončením pracovního poměru mezi stážistou a objednatelem.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna ukončit smlouvu písemnou výpovědí i bez udáni důvodu, která
musí být doručena ostatním smluvním stranám. výpovědní doba činí 7 dnů a počíná běžet dnem
doručení výpovědi smluvní straně, které nastalo později.
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E ' 3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodů podstatného porušení této
smlouvy, zejména jejího či. III, jinou smluvní stranou. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy

,. musí být doručeno ostatním smluvním stranám; odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručenípísemného oznámení smluvní straně, které nastalo později. Vykonavatel je povinen vrátit objednateli
přijaté finanční plnění v rozsahu dosud neabsolvované části stáže pouze v případě, že k odstoupení od
smlouvy došlo ze strany objednatele nebo stážisty z důvodu podstatného porušení smlouvy
vykonavatelem.

4. V případě, že smluvní strana výpověď' nebo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy nepřevezme či
doručení jinak zmaří, má se za to, že písemnost byla doručena třetím dnem po jejím předání
provozovateli poštovních služeb v podobě doporučeného dopisu na poslední známou adresu smluvní
strany.

5. Objednatel se zavazuje písemně informovat vykonavatele o skončení pracovního poměru mezi stážistou
a objednatelem nejméně s pětidenním předstihem a, není-li to možné, neprodleně poté, co k této
skutečnosti došlo. V případě, že tak neučiní, odpovídá za případnou škodu, která by tím vykonavateli "
vznikla.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

l. Tuto smlouvu lze změnit pouze výslovným písemným ujednáním podepsaným všemi smluvními
stranami.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom.

V Praze dne

Zdravotnické zařIze
Ministerstva vnitra

IČO 75154960
143 01 Praha12, Lhotecká
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