Smluvní strany

(dále jen ZZ

)

a

Psychiatrická léčebnav Kroměříži,
Havlíčkova1265, Kroměříž,767 40
jednající: MUDr. Petr Možný, ředitel
lč: 00567914
(dále jen PL KM)

v souladu s ustanovením $ 51 zákonač,.4011964
uzavře1y nížeuvedeného dne, měsíce a roku,
šl., ouéu'''ký zákoník, v e ztění pozděj šíchpředpisů' tuto

smlouvuospoluprácivoblastizajištěníspecializačníhovzdělávání
I.
Předmět smlouvy
1)

vzdělávaní

specializačního
ZZ aPLKM se dohodly na spolupráci v oblasti zajištění
95/2004 Sb'
řt art, zubních lékďů a iarmaóeutů ve smyslu zákona č..budoucích
lékařůZZ'

je .rmoznění části qýcviku
2) Předmětem této smlouvý
pracovišti
připralrrjí k atestaci u o'bo.,, neurologie' na akreditovaném

PL

kÍeŤi se
KM' na

_
ódacteni Psychiatrie 5A, 58.

3)

odbomého školeníza úhradu d1e
Specializační vzděiáv*i'uua. probíhat formou
platného ceníku PL KM.

il.

Smluvní ujednání
1)

PLKMvrámcisqýchprovozníchmožnostíumožnízaměstnanc.imZZ,kteříbudou
znalostí a dovedností v rozsahu
zaÍazeni do specijizaoního vzdéIávání, získávéní
gramem'
stanoveném pří slušným v zdé|áv acim pro

2)

ZZ se zavazuje,Že

jednat o pracovní cestu se všemi
u vyslaných zaměstnanců se bude
oblasti pracovních irazia nemocí z povolání'

právy a povinnos,rrri u'o ,ěi^enuv
budou platně proškoleni v oblasti bezpečnosti
3) ZZ proh'ašuje, Ževysílanízaměstnanci
ochrannými prostředky
práce a ochrany iďnari při práci' a že buáo,, uybu"'''i
vzdělávání.
s ohledem na rozsah a obsáh specializačního

psYcffi

neT'Klffi KÁ LÉčEts}tA
$J KmtrMňŘíŽl

právník

hlavlíčkova1265

7gř á0 KHsn'tĚHíř

4) ZZ zajístí u ryslaných

zaměstnanců účinnéočkování proti hepatitidě typu B
a odpovídá za pravidelné lékařské prohlídky.

s)

ZZ

dáIe prohlašuje'

že má uzavŤené pojištění odpovědnosti za škody způsobené

provozovatelem zdravotnického zatizeni, a že tato poj istka se vztahuj e na j imi ryslané
žaměstnance. Současně se zavazuje, že pÍipadnéškody nekryté pojištěnímuhradí.

vlastní rea\izaci pobyu jednotliqfch vysílaných zaměstnanci ZZ na akreditovaná
pracoviště PL KM budou uzavírénySmlouvy o umožněníabsolvování odborné praxe
át. s s I zákona č. 4011964 Sb., občanského zákoníku, ve znéni pozdějších předpisů'
(dále jen občanského zákoníku).

6) Pro

ilI.

Závérečnáujednání
1)

Tato smlouva Se uzavírána dobu neurčitou. Lze ji ukončit dohodou smluvních stran
nebo ýpovědí. Výpovědní lhůta je sjednana v délce jeden měsíc a začne béžet
prvním kalendařním dnem měsíce následujícíhopo měsíci, v němž byla ýpověď
druhé smluvní straně doručena.

2) Případné změny

a doplňky lze činit pouze smluvními stranami

odsouhlasenými

písemnými dodatky, které se stanou nedílnou součástítéto smlouvy.

smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu statutárními orgány
obou smluvních stran.

3) Tato

4)

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu,
znichžkaždáze smluvních stran obdržíjedno vyhotovení.
si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
vlastnoručními podpisy.

5) Smluvní strany

V KroměříŽi dne: 4,t'
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Ing. Pavel Calábek
předseda představenstva
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Ceník výkonů
d(e

zákonač. 526/1990 Sb. o cenách

Název
odborné školenína akreditovaném
pracovišti /lden

Cena v Kč
20ó,-:

V KroměffŽi,
dne 1. února 2013

PsYctl lA'l'Rl c xÁ t-Éčreatn

v mmomĚňíŽl

právník
Havlíčkova 12

PsYc}!IATREs!e{ !-ÉčEBMA

v KR$MĚŘlŽl
prim. MUDÍ. petr nnoŽNÝ
řsditel

767 40 Kn$MĚŘ

prim- MUDr. Petr Možný
řediteI

Psychiatrické léčebnyv KroměřÍži

