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(dále jen nemocnice) 

Smluvuí strauy se dohodly na uzavrení smlouvy o zabezpečení odborné 

praxe následujícího znení: 

I. Pfedm~t smlouvy 

Predmetem smlouvy je zajištení konání souvislé studijní odborné praxe (dálejen praxe) 

. BarJ:;lO.:~a ...... H.or.ňá.k.Qv.á. ....... ... ... .... . ( dále jen student /studentka), studenta /studentky 

... ~.~ .. . .... ročníku l. LF UK, oboru . .v.š.e.o.b.e.cn é .. l.ek.á:r.s flN.D .. ...... ~.~.~~.~:..~.~ .. ~.~.??: ......... . 
/9. -I hl? () l' A; / J' oddeiení nemocnice, která probehne v dobe od ....... . .. . .............. . do ...... ........ ... ... ............. . 

ll. Obsahová náplň odborné praxe 

Studentlstudentka bude pracovat na oddélení pod vedením určených lékaru. Práce studenta/studen tky a 
vedení lékafe musí být v souladu s prílohou č. I ( viz dalši odstavec ). 

Poverený lékal' se ve vecech odborné výuky bude fidit požadavky \. LF UK vyjádfenými obsahovou 
náplní odborné praxe, která stanoví jeji die, obsah a strukturu a která je nedíInou součástí této smlouvy 
jako pfiloha Č. 1. 

III. Závazky t. lékahké fakulty 

I. Pripravi studenta/studentku pro základni odbornou činnost jak po stránee teoretické, tak po stránce 
praktické. 

2. Vypracuje obsahovou náplň praxe v souladu s čl. II. 
3. Zajistí v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb .. ve znení pozdejších predpisu, studentovi/studentce 

potrebná očkování proti infekčním nemocím. 
4. Zajistí, aby studentlstudentka melia ochranný pracovní odev odpovidajíd činnostem vykonávaným 

v rámci 9dbomé praxe. 
5. Po dohode s lékafem vedoucím odbornou praxi zabezpečí pravidelnou kontrolu studenta/studentky 

osobní návštévou povereného pracovníka l . LF UK nebo telefonicky. 

IV. Závuky nemocnice 

1. Povérí vedením praxe studentalstudentky paUZi! zkušeného lékare. Ten je povinen fídit se obsahovou 
náplní praxe podle čl.II. 



2. Pfed zahájením praxe zajisti fádne s~znárrll:ní studemaJstudentky s právnimi predpisy v oblasti 
bezpečnosti práce a požámi ochrany i s vnitfnlmi pfedpisy nemocnice vztahujicimi se k výkonu 
odborné praxe zamestnanci nemocnice. do jej ich:! kompetence spadá obdobne poučen í vlÍči 
zamestnaneum nemocnice. StudentIstudenika bude též poučenia o povinnosti zachovávat mlčenlivosl . 
a IO i po ukončeni pra.xe. 

3. Umožni studentovi/studentee vstup na oddtieni určené touto smiOlIvou k výkonu praxe a do dal~ieh 
prestoŇ souvisejícíeh s výkonem odborné praxe. 

4. Zajistí a poskytne srudentovi/studentee prostor k odkládání osobnkh veci . 

V. 

I.LF UK informuje studenta/studentku o povinnosti dodržoval v pr{Jb~hu praxe obecnt závamc právní 
predpisy a pfedpisy zmínené v čl. IV. odst. 2. o nich:! byl fádným zpusobcm poučenIa. 

Vl. Po\'čfení pracovnfci 

I. Nemocnice stanoví povi!fenyrn praeovníkem . MIJDr ... J.azef .... Han z el 
2. SmJuvni s trany se zavazuji sezn.ämit se znénim této smlouvy povérené pracovníky. kteli se účastní 

zabezpečován i výkonu odborné praxe. 

VU. UkoDčení smlou\ly 

I . Smlouva se uzavirá na dobu urči tou vyrnezenou sjednanou délkou praxe. 
2. Smluvni vzroh Ize dále ukončil dohodou s lran nebo výpovi!di. 
3. Dohoda o ukončeni s rnlouvy musi mit vyhradn~ písemnou formu. 
4. Vypovtď ze strany nemocnice je pfípustná, pokud I. lF UK neplní závazky vyplývajŕeí z č l . m. 

leto smfouvy, popfipad! pokud studentIstudenIka závažným zpitsobem poruší povinnosti stanovené 
v čl. V. nebo pokyny lékal'U vedoucích praxi. 

5. I. LF UKje opni.vnio!na.'Jypovčd6t sm!úu"u, jl;:.)l :ižc n..: mo::;i.:c nCl.:tjist: F.dmíllk)' st:!l1ovcne v ~!. IV. 
6. Výpov!dnf Ihuta činí jeden den a počiná bttel dnem následujfcim po doručeni výpovtdi druhé 

srnluvni stran!. 

Vlll. SpolcčnJ. 11 l.Ívfrečná ustanoveni 

I. Odpovédnost za škodu se fídí obecnč zavaznými predpisy, z~jména zákoníkem práce a j~ho 
provádtcimi pfedpisy . 

2. Tato smlouva je srnlouvou bezúplatnou. 
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s piaiností originálu. pfičemž každé srnluvní s trané 

náleží jeden. 
4. Ve~keré zmeny a dop ln~ní smlouvy Ize provést pouze p!semnou fo rmou a se souhlasem obcu 

smluvnich stran. 
5. Platnosti tt účinnosti nabyvá smlouva dnem podpisu občma smluvním i stranami. 
6. Smluvni strany si srnlouvu pfečetly, jej! obsah jim je jasný ft jsou s ním srozumeny. Na dukaz své 

vážne vale uzavri! tulO smlouvu k ní jej ich opr/fvntni zástupci pfipojuji své podpisy. 
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Zl"t é Moravce 6 .6.2013 v ...... ~.-./ d" .......... . 
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MII$\sk.ä rtemr>eni:.l 

F-'')! MuDr, Rudolfa Kor<.;3., Dr!=3c, 
.' ., ., - , 71 _~'r' ~ lnravce 


