SMLOUVA
o zajištění odborné stáže č…*
Smluvní strany:
DOMOV PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zastoupený: Ing. Martinou Škvárovou, ředitelkou
Sídlo: Šrámkova 38A, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 44555407
bankovní spojení: KB.,a.s.
číslo účtu: 3783800277/0100
kontaktní osoba:
kontakt: +420 …………….
(dále jen „poskytovatel“)
a
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
kontakt: +420
(dále jen“ objednatel“)
dnešního dne uzavřely smlouvu o zajištění odborné stáže:

I.
Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli ve své organizaci – Domov pro seniory
Dobětice, příspěvková organizace
na adrese: : Šrámkova 38A , 400 11 Ústí nad Labem
konání odborné stáže zaměstnanci objednatele (dále jen školenec)
Jméno, příjmení, titul:
datum narození:
bydliště:
č.OP:
Odborná stáž bude realizována v termínu:
Od
do
v oboru: nutriční péče
na úseku: zdravotně ošetřovatelský úsek a úsek stravovací
v rozsahu: 8 hodin (minimálně)

II.
1. Odborným vedením odborné stáže, jeho organizací a kontrolou činnosti školence je
pověřen poskytovatelem školitel: Monika Vernerová
2. Určený školitel se bude řídit obsahovou náplní odborné stáže. Školenec bude pracovat
pod jeho odborným dohledem.
Poznámka:

* číslo smlouvy vyplňuje poskytovatel stáže
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3. Poskytovatel umožní školenci vstup na určená pracoviště, kde bude odborná praxe
vykonávána a do dalších prostor souvisejících s odbornou stáží. Dále mu umožní
odkládání osobních věcí bezpečně v místech k tomu určených.
Objednatel uhradí za účast na odborné stáži částku…………Kč, která bude uhrazena před
zahájením odborné stáže na účet č.: 3783800277/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,
v.s.: 101/ číslo smlouvy.

III.
1. Školenci nevzniká za výkon odborné praxe vůči poskytovateli nárok na odměnu.
2. Objednatel bere na vědomí, že nese odpovědnost za případné škody vzniklé v příčinné
souvislosti s účastí a činností svého zaměstnance při odborné stáži. Objednatel nemá
vůči poskytovateli nárok na regresní náhradu vzniklé škody a nebude z tohoto titulu
ničeho vůči němu uplatňovat.
3. Objednatel dále prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené
při poskytování zdravotních služeb, a že tato pojistka se vztahuje na jím vyslané
zaměstnance na odbornou stáž. Současně se zavazuje, že případné škody nekryté
pojištěním uhradí v plném rozsahu poskytovateli, pokud při plnění úkolů sjednaných touto
smlouvou nebo v přímé souvislosti s ní způsobí školenec poskytovateli nebo třetím
osobám škodu.
4. Objednatel se zavazuje nejpozději před nástupem školence na odbornou stáž poučit
školence, že je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
dozvěděl v rámci výkonu odborné praxe, a to i po skončení odborné praxe. Za škody
způsobené neplněním této povinnosti odpovídá vedle školence i objednatel.
5. Objednatel se zavazuje nejpozději před nástupem školence na odbornou stáž poučit
školence, že je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární
ochrany a vnitřní předpisy poskytovatele, pokyny a příkazy školitele popř. dalších
odpovědných osob a seznámit se s vnitřními předpisy a vnitřním režimem příslušného
oddělení kde bude odborná stáž vykonávána.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že školenec bude odbornou péči poskytovat
svědomitě a v souladu s etickými kodexy zdravotnických pracovníků a zavazuje se
k dodržování všech bezpečnostních předpisů a prohlašuje, že školenec s nimi byl před
podpisem smlouvy seznámen.
7. Objednatel je povinen zajistit, že školenec bude po celou dobu stáže nosit na viditelném
místě identifikační kartu stážisty.
8. Objednatel prohlašuje, že je školenec zdravotně i odborně způsobilý, bezúhonný a může
vykonávat zdravotnické povolání dle zákona č. 95/2004 Sb., 96/2004 Sb.
9. Poskytovatel je oprávněn dát objednateli výpověď dle čl. IV. 3 této smlouvy a ukončit
výkon odborné stáže, pokud školenec bude při absolvování stáže postupovat v rozporu
s pokyny školitele či jiné příslušné odpovědné osoby. V případě zásadního porušení
povinnosti ze strany školence, je poskytovatel oprávněn ukončit výkon odborné stáže
s okamžitou platností. Bude-li porušení povinností méně závažného rázu, je poskytovatel
oprávněn výkon odborné stáže s okamžitou platností ukončit, pokud školenec ani po
písemném upozornění na možnosti ukončení odborné stáže, nezačne plnit své
povinnosti s výkonem odborné stáže související. Toto ukončení výkonu odborné stáže je
poskytovatel povinen bezodkladně písemně oznámit objednateli a to včetně odůvodnění.
10. Při výpovědi poskytovatele a ukončení výkonu odborné stáže z důvodu uvedených ve čl.
III v bodě 9. této smlouvy a odstoupení od této smlouvy poskytovatelem z důvodu
uvedených v čl. IV. 1 této smlouvy, nemá objednatel právo na vrácení částky přijaté
v souladu s touto smlouvou, ačkoli školenec nestihl absolvovat již uhrazenou část
odborné stáže.
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11. Nebude-li školenec moci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů odbornou stáž
v souladu s touto smlouvou absolvovat a mezi smluvními stranami nedojde k jiné dohodě
a nedojde ke změně okolností, poskytovatel se zavazuje, že umožní školenci po
odpadnutí překážek absolvování odborné stáže dle podmínek aktuálních v době, kdy
odborná stáž bude vykonána, s přihlédnutím k již uhrazené, ale neabsolvované odborné
stáži.
12. Objednatel se zavazuje, že školence po dobu praxe vybaví vhodným pracovním oděvem
a obuví podle pokynu poskytovatele.

IV.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od …………..….do …………….. Před uplynutím
sjednané doby je možné tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Poskytovatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit v případě porušení povinností
stanovených touto smlouvou ze strany objednatele a/nebo školence, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.
2. Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jednostrannou výpovědí ze strany poskytovatele může být smlouva ukončena z důvodu
vážného porušení smlouvy ze strany školence (čl. III., bod 9.). Smluvní vztah je pak
ukončen okamžikem převzetí písemného oznámení výpovědi školencem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují účastníci své podpisy.
V …………………. dne:

………………………………….........
Poskytovatel

V …………………. dne:

……………………………………
Objednatel
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Prohlášení školence
Tímto výslovně prohlašuji a stvrzuji svým podpisem:
-

že před započetím výkonu odborné praxe jsem byl školitelem řádně seznámen
s bezpečnostními předpisy,
s vnitřními předpisy a vnitřním režimem
oddělení…………………., kde budu odbornou stáž vykonávat a že jsem jim plně
porozuměl a nežádám dalšího vysvětlení a poučení.

-

že jsem si vědom, že jsem při výkonu odborné praxe:

-

povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých jsem se dozvěděl
v rámci výkonu odborné praxe, a to i po skončení odborné praxe a jsem si vědom
důsledků z porušení této povinnosti pro mě vyplývajících,

-

povinen dodržovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a
vnitřní předpisy poskytovatele, pokyny a příkazy školitele popř. dalších odpovědných
osob,

-

že budu odbornou péči poskytovat svědomitě a v souladu s etickými kodexy
zdravotnických pracovníků a zavazuji se k dodržování všech bezpečnostních
předpisů, se kterými jsem byl školitelem před podpisem smlouvy seznámen,

-

povinen po celou dobu stáže nosit na viditelném místě identifikační kartu stážisty,

-

že jsem zdravotně i odborně způsobilý, bezúhonný a mohu vykonávat zdravotnické
povolání dle zákona č. 95/2004 Sb., 96/2004 Sb.

V Ústí nad Labem dne

…………………………..
jméno, příjmení,
nar
bytem
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