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Hygienická Stanice hlavního města
prahy

se sídlem v Praze
REG. C. š mi.;

se sídlem: Rytířská 404/12, Praha 1. PSC 110 01

HYEíenickií hlmmhm mi
avnma

mesla Prahu

too: 71009256

Zdeňkou ředitele
zastoupená: MUDr. Jágrovou, pověřenou zastupováním , Žil 'JJ 0 O
(dálejen „HSHMP“) 1 / 2 0 1 9

a vvseríci si?

Ustřední nemocnice nemocnice Prahavojenská Vojenská fakultní \
se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, PSC 169 02

IČO: 61383082

MUDr. Miroslav Zavoralem, Ph.D.zastoupená; prof.

(dále jen „UVN“)

uzavřely níže uvedeného dne. měsíce a roku podle usl. š 1746 adsl, Z zákona E. 89/2012 Sb.: občanský zákoník, v platném

znění (dále Jen „občanský zákoník") tuto:

smlouvu spolupráci v oblasti specializačního vzdělávání v oboru Hygiena epidemiologie

I. oprávnění

Rozhodnutím Mlnísterctva Zdravotnictví České republiky č. j.: MZDR 41394/20169/VLP ze dne S. 2. 2017 bvla HSHMF

udě\ena akreditace k uskutečňova'ní Vzdě|ávacñm programu v Oburu Hygiena epidemamogwe

H. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je příprava zamätnanců UVN k atestací v oboru Hygiena epidemmmgle.

Z. Na základě této smlouvy HSHMP zajistí na svých pracowštích příslušnou Část Vzdělávacv'ho
programu

v m'že

uvedenýcr oborech a rozsahu:

Hygiena a epWem/o/og/e Iákáädn/nyg/en/cký kmen pownnäpraxe v nboru praxe I/ délce 12 měsíců;

3. Konkrétní podmínky zaměstnanců termíny Jejich stáží budou sjednány v závwsmsll m' potřebách ÚVN a možnostem

HSHMF samostatným. smmuvaml o dočasném přidělení zaměstnance na stáž. JEJÍChŽ vzur JE uveden v přűuze této

smtouvy.

!11.
Další ujednání podmínkách spolupráce

UVN :x: zavazuje umožnění absmvuvám' praktické stáže svých lékařů podle čl. 11/2 této Smlouvy zaplam HSHMP cenv dle

aktuálního cemku platného v HSHMF v dubě knnárll' ndhnrné (ľážř.

IV. Duha platnosti účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dnbu účinnosti obou smluvních clran.neurčltou, nabývá platností podprsem

7 Veškeré změny této smlouvy mohu by't provedeny jen na základě předchozí vza'lemné dohody obou smluvních stran

ve formě písemného číslnvana'rlo dodatku této smlouvě, podepsaného oprávněnýml zástupa obou smluvních suarl.

3. Smlouve zaniká:

a) nahodou smluvních stran, která musí být písemná

b) odsloupením od smlouvy Jednou ze smluvních stran z důvodu porušení závazků druhou stranou;
o této

skutečnosh' je dotčena' smluvní Strana povmna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

přlčemž smlouva. zanlká poslední den měsíce následmícl'ho od doručení písemného vyrozumění,

nedohodnou'll se strany línak

c) výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta úní JEdel'l měsíc JEJÍ běh počíná

prvním dnem měsíce následujícího DU doručení výpovědí druhé smluvní straně.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou steJnoplsech. z níchž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Z. Nedñnou součástí této smlouvy jsou přílohy podle Čl. II/ budu 3 této smlouvy

3. Smluvní strany prohlašulí, že Sl tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, Že byla uzavřena
po vzájemném

projednání pudle jejlch pravé svobodné vůle. určltě, vážně srozumítelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodnýcn

podmínek.

lo .01. H52

V Praze dne 7„ l. 2019 V Praze dne

Hygienická s'sníca ílí. m. Prahy ,

SB sídlem l'l PfEZG

Rylífsllá lží 110 Ol Praha l 4;.

poštovní Dñhrádku 203 “š
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Přüoha Č. 1 ke smlouvě o spuluprám v oblastí speaallzačního vzdělávání v oborech Hygiena a epldemtologle.l
Smlouva r.: dočasném přidělení za městnance JE stáž

Smluvní strany:

Hygienická stanice hlavního města .tn sídlem í'l Praxe

sídlem: Praha PSC

prahy

110 01
se Rytíská 404/12. lr

ICO: 71009256

zastoupená: MUDr. Zdeñkou Jágrovcu, pověřenou zastupováním ředitele

(dále jen „MSHMWl - jako jiná osoba)

Ústřední nemocnice Prahavojenská nemocnice - Vojenská fakultní

5?
sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, Praha 5. PSC 169 02

ICO: 61383082

zastoupená: Drof. MllDr Miroslav Zavoralem, PhD.

(dále jen ”ZZ" jako zaměstnavatel)

Pan/Paníl: s'l lIJ ITI (jmšlw, příjmení; pr7p. rodné pňjmenl)

bydliště:

datum místo narození:

Státní občanství:

(dále jen „Stážista“ jako zaměstnanec)

spolu níže uvedeného dne, měsíce roku uzavřely v souladu ustanovením š 385 odst. 3 Zákona Č. 95/2004 sp., o podmínkách

získávání uznávání odborné k zdravotnického zubního lékařezpůsobilosti specializované Způsobllosu výkarlu paveía'ní lékaře.

farmaceuta, podle ust 1746 odst Z zákona Č. 89/20 12 so., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zakonne) tuto:

smlouvu dočasném přidělení zaměstnance .r- stáž

l. Předmět smlouvy

1.1 HSHMP as zavazuje umožnit
pant /paní/ absolvování stáže na:

místo vykonu stáže:

druh práce:

doba trvánl stáže:

den nástupu výkonu stáže:

Cílem stráže je získání teoretických praktických zkušeností v příslušném nbnru

1,2 Školitelem, DOG jehož odborným dohledem bude stážlsla pracoval který je oprávněn přiděloval stážlstoVí práci pc dobu

trvání sta'že kontrolovat jl: byl určen: Na školení stážisty budou podílet další

Zdravolničd praoovníci as spedallzovanou způsobilosti v oboruj ve kterém se stážista vzdělává, určení školitelem.

1.3 HSHMP není oprávněna čínlt vůči stážislovl Drávrlí úkony lménem jeho zaměstnavatele

1.4 Po dobu stáže v HSHMP bude slážistovl poskytovat plat /mzdu/ jeho zaměstnavatel.

smluvních stranII. Práva povinnosti

2.1 HSHMP je poVínna umožnit stážistovl absolvování stáže v souladu s touto smlouvou Zajistit S ohledem n:
provoz

pracoviště cdpnvídající pudmínky pro průběh stáže a dodržovat JeJÍ požadovanou úroveň. HSHMP se v souladu ust. s 46

odst. 2 zákona Č. 372/201 l sn., u Zdravumícł* službách a podmínkách Jejwch poskytování (dále Jen „zákona“) zavazuje

zajistit, aby slážlsta mohl vykonávat odbornou praxw provádět ůnncsu, včelně zdravotních výkonů záznamů do

Zdravolmcké dokumentace! které
JSOU

součástí Výuky pod přímým vedením Zdravotmckéhu pracovníka, který je v

pracovněpra'vm'm nebo obdobném vztahu k HSHMP a má způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povokání.

Po ukončení odborné stáže vypracuje Školiteí hodnocení, ve kterém bude uveden rozsah absolvovane' stáže, Charakter

prací apod.

2.2 SláŽíSta Je povínen řádně v souíadu právními, zdravotníckými, bezpečnusmíml daíšímí předpísy a podle pokynů

příkazů školíteíe, vedoucích Jednouívých oddělení, popř. daíšícn odpovědných osob, vykonávat veškeré povmnosti

SOLIVíSEJÍCÍ s absolvováním stáže. Slážísta :1; zavazuje, Že nebude provádět samostatně, tzn. bez dohíedu stanoveného

škoííteíe nebo Jíne'ho pověřeného atestovaného lékaře Žádné lékařské Výkony, poskytovat rady pacientům aní jinak

zasahovat do poskytování zdravotníckých služeb paclentůmv

2.3 Stážísta prohlašuje, Že je odborně způsobílý k výkonu povolání lékaře Splňuje podmínky bezúhonnostl dle ust. 13

Zákona.

2.4 Dále je stážísta vstupující dc klinických prostor HSHMP povinen být řádně označen (na Vidltelném místě) platnou

identifikační karmu fotograñl. Pokud stážísta nebude mít výše uvedenou kancu. nebude vpuštěn do těchto prostor.

2.5 HSHMP je oprávněna ukončit výkon stáže, pokud stážísta bude při absolvování
praxe Dostuuovat v

rozporu
s právními,

zdravotnickým, bezpečnostnímí jínýmí předpísy nebo v rozporu DOkYHY školitele Čl příslušné odpovědné osoby,

V tomto případě HSHMP není povmna vrátit zz Částky přijaté V souladu s touto smlouvou, když stážlsta neabsolvoval

odbornou praxi
v celém rozsahu. Takovéto ukončení odborné

praxe
HSHMP neprodleně oznáml ZZ zaměstnavateli

stážlsty.



Jestliže stážlsta nebude moci z vážných osobních důvodů absolvovat odbornou stáž v celé délce, smluvní Strany sell
dohodnou o absolvování část to v Závislostl na možnostech HSHMP azbývající stáže, (příslušného pracovlště) stážisty.

Dojde-Il k přerušení nebo ukončení výkonu stáže ze strany stážístvr le HSHMP
povinna

o této skutečností informovat bez

zbvtečného odkladu prokazatelným způsobem ZZ.

2.6 ZZ prohlašuje, že SláŽlSľa absolvoval veškerá zákonem stanovená školení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při Draci

požární ochrany (dále jen
BOZP P0).

2.7 ZZ prohlašuje, Že zdravotní stav stážisty umožňuje absolvování stáže a že stážista pvi ořkova'n protl infekřním nemocem

v souladu s příslušnými ustanovením vyhlášky Č. 537/2006 Sb.: Droti infekčním nemocem.

2,8 ZZ dále že má uzavřené za zdravotnickéhoprohlašuje, pojištění odpovědnosti škody způsobené provozovatelem zařízení,

že tato pojistka vztahuje na jírn dočasně přiděleného zaměstnance Sta'Žistu a Současně ale zavazuje, Že případné

škody nekryte' uzavřeným pojištěním, uhradí.

2„9 Stáž je považována rr. výkon práce pro zz, utľpí'il v jejím průběhu stážista pracovní úraz, přip, u ně] bude následně

zjištěna (hlášena) nemoc z povolání, odpovídá stažlstow za takto vzniklou škodu ZZ.

2.10 zz se zavazuje,
Že StáŽiStu

po
dobu stáže vybaví vhodným pracovním oděvern obuví. HSHMP poskytne stážístovi

potřebné osobni ochranné pracovní prostředky (dále Jen oopp), s výjimkou ochranného oděvu obuvi. Takto poskytnuté

OOPP je StáŽISta Dovinen Do skončení odborné stáže vrátit HSHMP. HSHMP llmnžní stážlstnvt ndkiádání nsntlnírh vřrí

používání hygienických 7ařl7ení,

2.11 ZZ zavazuje poučit sta'žistu tomr že veškeré skutečnosti týkající zdravotního stavu pacientů, s nimiž bude během

stáže seznámen, patří mezi citlivé osobní udaje chráněné zákonem a o způsobu ochrany těchto údajů.

2.12 StáŽiSta si je vědom, že ph výkonu stráže bude přicházet do styku s osobními a dtiivýrni udaji podléhajícíml ochraně

zákona Č, 101/2000 Sb. nese plnou odpovědnost za případné porušení tohoto zákona a souvisejících právních předplsů.

Stážista Lie zavazuje zachovávat rničenllvost o skutečnostech, o nlchž se dozvěděl v souVislostl s výkonem odborné praxe

ve smyslu ust, § 51 zákona,

2.13 ZZ se zavazuje m umožnění absolvování stáže Speclñkované v bodu 1.1 této smlouvy, uhradit HSHMP Částku ve výši

Kč (včetně DPH), a to na základě faktury vystavené HSHMP.

il" mm' trvání smlouvy

3.1 Smlouva uzavírá na dobu určitou, tj. od do

3.2 Před uplynutím této doby končí do'msné přidělení jednostranným ukončením ze strany HSHMP v případě hrubého

porušování základních pravidel pro Zajištění řádného průběhu výkonu Stáže ze strany stážisty. stejně je
HSHMP

oprávněna postupovat v Dříoadedl. de dolde k rozvázání pracovního poměru mezi stážlstou ZZ (a to důvodů

uvedených v ust, § 52 Dísm. d). e). F), d) a v lišt, 5 'ss ndct t písm. ar b) zákoníku práce). zz se zavazuie informovat

HSHMP o těchto právních ukoned'l vůči stážtstovr (svému zaměstnanci) neprodleně. v případě. že tak nedělní. nese

odpovědnost m případnou škodu, která by tím HSHMP vznikla,

3.3 Smlouvu mohou vypovědět smluvní strany bez uvedení důvodů, výpověď je účinná okamžikem jejího doručení ostatním

smluvním stranám.

3.4 Smluvní vztah založený touto smlouvou je možné ukončit rovněž dohodou smluvních stran.

IV. Ustanovení společná závěreälá

4.1 Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních płatností Origlnáwy z nichž každá ze smluvních stran obdrží DG JEdnom.

4.2 Smlouvu
Je

možné měmt doplňovat pouze Formou písemných dudalků, které se po podpisu všech smluvních stran

stanou nedílnou součástí smlouvy.

Smluvní účmnusll dnem4.3 Smlouva nabývá platnosti dnen” podpisu poslední strany,

4.4 Smluvní strany prohlašují, že Smlnuvu četly, že tato
]E proJevem Jechh svobodné vážné vůle a na důkaz výše uvedeného

DřIDDJUJÍ své vlastnoruční podpisy,

HSHMP ZZ

V dne

slážlsta
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HYGIENICKA \ VAI* ll U VAŠF 7DRAVI

STANICE

HLAVNÍHO MĚSYA

PRAHY

Váš dopis č' j.: sme

Ze dne:

Naše č. HSHMP 0159912019

Sp. zn. S›HSHMP 00388/201 9

Vyřizuje:

Tel

E-mail:

V P raze dne. 10 1. 2019

Informace odborné stáže V rámci nau zá emce vykonání předatestační příprav! gracovištich

Hygienické stanice hlavního města Prahy rok 2019

Vážení
zájemci sláž,

předkládáme vám informace k absolvovánl odborné stáže V rámci předastestační přípravy na pracovištích

Hyglenícké stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMPl

Odborná stáž je zaměřena zejména na seznámení se s pracovišti HSHMP, jejich náplní. organizaci práce

V souladu se vzdělávacím
programem v příslušném oboru specializaěniho vzdělávan Í V návaznosti na

zakon č. 95/2004 Sb.. O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a' specializované

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře ar farmaceutar ve znění pozdějších

předpisů.

Odbornou sláž IB' možno na základě žádostl doručené HSHMPpracovištích je vykonat jen písemné

Žádost zaslla zaměstnavatel slážislyv přlp. žadatel osoba podnikající V oblasti zdravotníctvL (dále jen

„žadatel”). Žadatel v Žádosti uvádí jmeno. přljmenl F: kontakt na stažistu, termín realizace stáže. Odborná

stáž je realizována na základě uzavřené smlouvy,

Za zajištění stáže bude žadateli :k základě vzájemné dohody a uzavřené smlouvy fakturována částka VE

výši 350 KČ w osobu/den.

Kontaktní osobou pro tuto agendu je odborný referent oddělení personalnlho HSHMR

tel.:

O vlastní realizaci odborné stáže rozhoduje ředitel HSHMP. 0 rozhodnuti je žadatel následně vyrozuměn.

Realizace odborné stáže V HSHMe v roce 2019 bude v techto termínech:

1a 44 12. 4. 2019,

16. 9. 27. 9. 2019,

4. 11. 15. 11. 2019.

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená Zastupovánlm ředitele

„podepsáno kvaliflkovaným elektronickým podpisem"

Hygienlcu m Pruhy se mm v mnv
minuta 004112, D. 203. im m mna l mel: 296 336 um' 'fax ada :und

Mkovni
Mimi:

me nana c ú. 14-1wa 110110 o lconmmzsa 1:: datove sauny: zve-z. maanaorwnmw “mamma


