
    

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBORU SPECIALIZAČNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ  

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Fakultní nemocnice Plzeň 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví 

se sídlem: Edvarda  Beneše 13, 305 99  Plzeň  

zastoupená ředitelem: MUDr. Václavem  Šimánkem, Ph.D.  

IČ:  00669806 

(dále jen „FN Plzeň“) na straně jedné 

 

a 

 

Thomayerova nemocnice   

se sídlem Vídeňská 800, 140 59  Praha 4 - Krč 

jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR zapsaná v obchodním 

rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043 

IČ: 00064190 

DIČ: CZ00064190 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  3475562/0800 

(dále jen TN) na straně druhé 

 

uzavírají podle ustanovení § 1746  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

s m l o u v u   o   s p o l u p r á c i 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

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

specializačního vzdělávání radiologického asistenta v oboru Zobrazovací technologie v 

radiodiagnostice ve smyslu zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Předmětem této smlouvy je zajištění teoretické části výuky ve FN Plzeň.  

 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 



1. FN Plzeň se zavazuje, že v souladu s touto smlouvou a rozhodnutím o akreditaci udělené 

nemocnici bude vyvíjet součinnost při zajištění koordinace specializačního vzdělávání, 

zejména teoretické části výuky dle příslušného vzdělávacího programu a plánu výuky, za 

aktuálně platných cenových podmínek. Tyto činnosti budou zajišťovány zejména 

akreditovanými pracovníky nemocnice.  

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto 

smlouvu vypovědět bez udání důvodů, výpovědní doba je 6 měsíců a její běh počíná 

prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. 

 

3.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran; účinnosti nabývá tato 

smlouva nabytím právní moci rozhodnutí o akreditaci získaných oběma smluvními 

stranami pro daný obor specializačního vzdělávání. 

 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím 

obsahem a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

 

V Plzni dne ….............                                                          V Praze dne …………….. 

 

 

 

       .......................................                                        ..............................................……  

 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.                                              doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.  

 

Ředitel FN v Plzni                                                                   Ředitel Thomayerovy nemocnice 

 

 

 

 

 


