
Pt/
sMLoUVA o KoNTRoLNi Člttnosrl- pnovÁoĚt{í sUPERVlzE

uzavřená podle ustanovení $ 2652 a násl. zák,é.89l2012 sb'

člr
Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Sídlem : Havlíčkova 1265,767 40 KroměříŽ
lČ 00567914
zast. prim.MUDr. Petrem MoŽným - ředitelem
( dále jen ,, objednatel ,,)

a

Mgr. Tomáš Přikryl
Místem podnikání : Helfertova 5, Brno, 613 00
tČ : 72483326
Bankovní spojení: 000000-0671325033, ČS, kód banky o8o0
Telefon: 777 916 265
( poskytovatel : dále jen" SuperVizor )

Č I.ll

Rozsah, forma a další náleŽitosti supervize

Sm]uvní strany se dohodly o obsahových, organizačních a dalších podobných
náleŽitostech supervize takto :

1. Název supervidovaného programu :

Odd. 178 Mandala

2. Místo ( přesná adresa ) výkonu supervize :

Psychiatrická nemocnice v KroměříŽi, Havlíčkova 1265,767 40 KroměříŽ

vedoucí pracoviště týmu pracovníků
Jméno: prim. MUDr. A. Stoklasová
Funkce: primář
Kontaktní adresa: Havlíčkova 1265,767 40 KroměříŽ
Telefon: 573 335 381

PsYcHlATRtcNÁ ruemocNlce
v xnoruĚŘiŽl

právník
767 4a KroměříŽ, Havlíčkova,1265



3. Pracovníci účastnící se supervize:

MUDr' L. Šubík
PhDr. M. Brunová Meluzínová
Mgr. M. Pošvancová
M. Hladil
Bc. J. Chalany
T' Hochmanová
D. Kratochvíl
vt. Šitc
M. Novák
L. Malý
J. Navrátilová

4. Cíl/ cíle supervize:

! Týmová supervize
! Případová supervize

Způsob provádění supervize (souhrnně forma, četnost a místo setkání):

Společná supervizní sezení dle potřeby objednatele supervize.
Za rok2014 tři supervizní sezení á 4 hod (supervizní hodina 45min)

Způsob vedení agendy supervize (dokumentace apod.):

lnterní zápisy, které provádí určený pracovník supervidovaného týmu.

c l.lv
Cena a doba provádění supervize

Cena supervize byla stanovena dle zák.č. 52611990 sB. dohodou smluvních stran na

Ďástku Kč 1000,- za supervizní hodinu '

Cena se stanoví v rozsahu tři supervizních sezení á 4 hod (supervizní hodina 45min)

a bude vyúčtována fakturou poskýovatele splatnou do 14 dnů od ukončení

supervize.
Doba provádění supervize dle této smlouvy je stanovena na í rok a počíná běŽet

ode dne podpisu smlouvy smluvnímu stranami.

5.

6.
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Čl. v

Záv azky sml uvních stran

Cbjednatel se zavazuje: 
-_:^,-a-_ -'- - 

1' zajistit us"ň členům pracovního týmu projektu rovný přístup k supervlzt;

2' umoŽnit a zároveň výŽadovat účast pracovníků týmu na superviziv rámci

jejich pracovní náplně;
3. poskytnout vhodné prostory pro supervlzl; 

.

4' uhradit řádně sluŽby pošrytnuté supervizorem na základě předloŽené

faktury dle článku tÝ šmtoúvy. Právo na úhradu sluŽby má supervizor i

tehdy, óoruJ supervize v řádném termínu neproběhne nikoli z jeho

zavinoniá zástupce objednatele nepoŽádá o přeloŽení termínu nejméně 3

pracovní dny před jejím konáním'

Supervizor se zavazuje:- -r - 1' provaoei supervizi projektu podle svéh_o nejlepšího odborného vědomí a

svědomí a ňspektovai přitom své profesní etické kodexy;

2' bude-li poŽádán,Vypracovat 1x ročně stručnou zprávu o supervizi, v níŽ se

zdrŽí osobnicrr úoájů 'Zprávu předloŽí vedoucímu pracoviště;

Čl. vl
DalšÍ ujednání

obsah supervizních setkáníje důvěrný, konkrétní obsahu kaŽdého setkání

"ú"Jn"ii 
bčastníci supervize vŽdy na jeho začátku' Supervizor přitom není

op,."unén sdělovat co'koliv z obsahu supervize nad rámec ujednání smlouvy'

Ú.5á'i osob, které nejsou členy pracovního týmu projektu, je moŽná jen se

souhlasem týmu pracovníků projektu a supervizora
Záznamze supervize si můŽe pro své potřeby zhotovovat supervidovaný i

supervizo r. Záznamy nejsou přístupné Žádné třetí straně.

o průběhu supervizá je moŽné na konci kalendářního roku či na poŽádání

smluvních stran kontáktu Vypracovat hodnotíci zprávu' Její forma a'obsah je

určen dohodou pracovníků óiuimajicích supervizi a supervizora' Po-doba

uý'iupu, věetně toho, komu'jeurčen, podléhá konsensuální dohodě

,lpá*iiora, zástupcá org"ni."ce, vedoucího pracoviště a týmu přijímajÍcího

supervizi.
la't<etoliv reference o obsahu a průběhu supervize mimo takto dohodnutou

formu jsou nepřípustné.

Úáánáni sleóujivytvoření bezpečného prostředí a ochranu integrity

smluvních stran 
"ňlouuy. 

Jsou nezbýná i pro vytvoření optimálního

supervizního vztahu.

1.

2.

3.

4.

q

6.
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1.

2.

Čt. vll
Závěrečná ustanovení

Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou

a musi být schv"áleny podpisem smluvních stran' Eventuální neplatnost

některého ustanoveÁí této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy.

Ý-piipaoc nespokojenosti s průběhem supervize pracovníky, kteří ji přijímají'

n"uo supervizor", Řtenýji poskýuje, bude situace nejprve projednána

neformálně s účinnou šňanou dojít nápravy či shody. UkáŽe-li se to jako

neúčinné, vypracují společně mimořádnou zprávu o situaci pro zástupce

óiganizace.'Ť"n s'nimidále situaci projedná' Všechny strany sporu budou

po'stupouat s přihlédnutím k platným organizačním předpisům organizace a

platným relevantním etickým kodexům.
|oavéni povinností vyplýva1ící ze smlouvy je moŽn9 pouze v průběhu nutného

dalšího projednáni připáoneho konfliktu s příslušnými autoritami (zejména

statutárními a xontňlňími orgány organizace, etickou komisí supervizních či

stavovských organizací- poáte přísiušných stanov, organizačních řádů a

předpisůi, ooraii-ti se na ně objednatel či poskytovatel supervize

bo.ioupání od supervize v době platnosti smlouvy z jiných neŽ mimořádných

důvodů'(nemoc, Úmrtí, změna pracoviště) se děje pouze po vzájemném
souhlase smluvních stran'
Tato smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, z nichŽ jeden převzal

zástupce objeánaiele, jeden poskýovatel supervize, jeden vedoucí

supervidovaného pracoviště.
Sm1uvni strany si iuto smlouvu řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

3.

4.

5.

6.

V KroměříŽi,
dne 30'čewna2014

vedoucí pracoviště
(týrnu pracovníků)
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