Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
Ruská 87, 100 00 Praha 10
IČ: 00216208
Zastoupená: děkanem fakulty prof. MUDr. Michalem Andělem, CSc.
(dále jen „3. LF UK“)
Nemocnice Tábor, a.s.,
se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČO: 26095203
Zastoupená: předsedou představenstva Ing. Ivo Houškou, MBA
a členem představenstva MUDr. Janou Chocholovou
(dále jen „poskytovatel praxe“)
a
……………………………………………………….
nar. ………………………………………………….
trvale bytem ………………………………………..
(dále jen „student/studentka“)
Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe následujícího znění:
I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zajištění konání souvislé studijní odborné praxe
.......................……………..............……………………………………………………………………… (dále jen „praxe“)
..............………………………………………….....................……..............., studenta/studentky ..…... ročníku 3. LF UK,
programu/oboru……………...…....................................................................................................... u poskytovatele praxe

…………….……….................................………………………….................oddělení……...........………………….........,
která proběhne v době od ……...............…… do……………........ .
II. Obsahová náplň odborné praxe
1. Student/studentka bude pracovat na oddělení pod vedením lékaře určeného poskytovatelem praxe (týká se praxí:
„Prázdninová praxe - vnitřní lékařství“, „Prázdninová praxe – klinické oddělení“, „Prázdninová praxe z gynekologie a
porodnictví“, „Prázdninová praxe z volitelného oboru“, „Prázdninová praxe z chirurgie“, „Závěrečná praxe před dílčí
částí státní rigorózní zkoušky“, „Odborná praxe v semestru I., nebo II., nebo III., nebo IV., nebo V., nebo VI.“, „Odborná
praxe v semestru“, „Odborná praxe prázdninová“) nebo určené všeobecné sestry (týká se praxí: „Prázdninová praxe I.,
nebo II.“) nebo určeného fyzioterapeuta (týká se praxí: „Odborná letní praxe“) nebo pracovníků určených
poskytovatelem praxe (týká se praxí: „Úvod do klinické medicíny – praxe I., nebo II.“, „Praxe KHS“, „Praxe na
zdravotním ústavu“, „Praxe“) (dále jen „pověření pracovníci“).
2. Pověření pracovníci se ve věcech odborné výuky budou řídit požadavky 3. LF UK vyjádřenými obsahovou náplní
odborné praxe, která stanoví její cíle, obsah a strukturu.
III. Závazky 3. LF UK
1. 3. LF UK se zavazuje připravit studenta/studentku pro základní odbornou činnost jak po stránce teoretické, tak
po stránce praktické.
2. 3. LF UK se zavazuje vypracovat obsahovou náplň praxe v souladu s čl. II této smlouvy.
3. 3. LF UK prohlašuje, že student/studentka před zápisem do studia absolvoval/a vstupní lékařskou prohlídku, přičemž
výsledek prohlídky potvrdil jeho/její zdravotní způsobilost ke vzdělávání.
4. 3. LF UK se zavazuje zajistit kontrolu, že student/studentka je očkován/a proti hepatitidě typu B.
5. 3. LF UK se zavazuje informovat studenta/studentku o zajištění si ochranného pracovního oděvu po dohodě
s poskytovatelem praxe.
6. Po dohodě s pověřenými pracovníky, kteří vedou praxi, se 3. LF UK zavazuje zajistit pravidelnou kontrolu
studenta/studentky osobní návštěvou pověřeného pracovníka 3. LF UK nebo telefonicky.
IV. Závazky poskytovatele praxe
1. Poskytovatel praxe se zavazuje pověřit vedením odborné praxe studenta/studentky pouze zkušeného lékaře (týká se
praxí: „Prázdninová praxe - vnitřní lékařství“, „Prázdninová praxe – klinické oddělení“, „Prázdninová praxe z

gynekologie a porodnictví“, „Prázdninová praxe z volitelného oboru“, Prázdninová praxe z chirurgie“, „Závěrečná praxe
před dílčí částí státní rigorózní zkoušky“, „Odborná praxe v semestru I., nebo II., nebo III., nebo IV., nebo V., nebo VI.“,
„Odborná praxe v semestru“, „Odborná praxe prázdninová“) nebo zkušenou všeobecnou sestru (týká se praxí:
„Prázdninová praxe I., nebo II.“) nebo zkušeného fyzioterapeuta (týká se praxí: „Odborná letní praxe“) nebo zkušené
pracovníky poskytovatele praxe (týká se praxí: „Úvod do klinické medicíny – praxe I., nebo II.“, „Praxe KHS“, „Praxe
na zdravotním ústavu“, „Praxe“).
2. Pověření pracovníci, které poskytovatel praxe pověřil vedením praxe studenta/studentky, jsou povinni řídit se
obsahovou náplní odborné praxe podle čl. II této smlouvy.
3. Poskytovatel praxe se zavazuje řádně seznámit studenta/studentku před zahájením praxe s právními předpisy v
oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i s vnitřními předpisy poskytovatele praxe vztahujícími se k výkonu
odborné praxe zaměstnanci poskytovatele praxe, do jejichž kompetence spadá obdobné poučení vůči zaměstnancům
poskytovatele praxe. Poskytovatel praxe se zavazuje studenta/studentku poučit o povinnosti zachovávat mlčenlivost, a
to i po ukončení praxe.
4. Poskytovatel praxe se zavazuje umožnit studentovi/studentce vstup na oddělení/pracoviště určené touto smlouvou k
výkonu praxe a do dalších prostor souvisejících s výkonem odborné praxe.
5. Poskytovatel praxe se zavazuje zajistit a poskytnout studentovi/studentce prostor k odkládání osobních věcí.
V. Povinnosti studenta/studentky
1. Student/studentka je v průběhu praxe povinen/a dodržovat obecně závazné právní předpisy a předpisy zmíněné v čl.
IV. odst. 3 této smlouvy, o nichž byl/a řádným způsobem poučen/a.
2. Student/studentka prohlašuje, že jeho/její zdravotní stav umožňuje absolvování praxe a zavazuje se, že pokud mu/jí
budou známy jakékoli okolnosti, týkající se jeho/jejího zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na výkon praxe,
zavazuje se tyto skutečnosti bezodkladně písemně oznámit poskytovateli praxe a 3. LF UK. Student/studentka bere na
vědomí, že odpovídá za veškerou škodu, která z porušení povinnosti stanovené v předchozí větě může poskytovateli
praxe nebo 3. LF UK v této souvislosti vzniknout.
VI. Pověření pracovníci
1. Poskytovatel praxe stanoví pověřeným pracovníkem: …………………….…...........................................…… .
2. Poskytovatel praxe se zavazuje seznámit se zněním této smlouvy pověřené pracovníky, kteří se účastní
zabezpečování výkonu praxe, a ostatní zaměstnance v rozsahu nezbytném k zajištění řádného průběhu praxe.
VII. Ukončení smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou vymezenou sjednanou délkou odborné praxe.
2. Smluvní vztah lze dále ukončit dohodou stran nebo výpovědí.
3. Dohoda o ukončení smlouvy musí mít výhradně písemnou formu.
4. Výpověď ze strany poskytovatele praxe je přípustná, pokud 3. LF UK neplní závazky vyplývající z čl. III této
smlouvy, popřípadě pokud student/studentka závažným způsobem poruší povinnosti stanovené v čl. V této smlouvy nebo
pokyny pověřených pracovníků.
5. 3. LF UK je oprávněna vypovědět smlouvu, jestliže poskytovatel praxe nesplní své závazky stanovené v čl. IV této
smlouvy.
6. Výpovědní lhůta činí jeden den a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
VIII. Společná a závěrečná ustanovení
1. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákoníkem práce a jeho prováděcími předpisy. 3.
LF UK prohlašuje, že je pojištěna pro případ úrazu studentů a pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jejími
studenty s limitem pojistného plnění ve výši 20.000.000,- Kč.
2. Tato smlouva je smlouvou bezúplatnou.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každé smluvní straně náleží jeden.
4. Veškeré změny a doplnění smlouvy lze provést pouze písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran.
5. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, její obsah jim je jasný a jsou s ním srozuměny. Na důkaz své vážné vůle
uzavřít tuto smlouvu k ní jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
7. Student/studentka je seznámen/a s obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

V Praze dne ……………………………

………………………………………….
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
děkan 3. LF UK
v zastoupení:
MUDr. David Marx, Ph.D.
proděkan pro studium a výuku
V Praze dne …………......……,

V ……………. dne ……………….…

.........………………………………………
poskytovatel praxe

.....………………………………………
student/studentka

