Smlouva o zabezpečení odborné praxe
Univerzita Karlova
se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 3/5, 116 36
týkající se součásti: 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
IČ: 00216208
Zastoupená: děkanem fakulty prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc.
(dále jen „1. LF UK“)
a
………………………………………………………………….…………
se sídlem: ...................................................................................................
IČ: .................................
Zastoupená: ..............................................................................................
–jméno a funkce(dále jen „nemocnice“)
a
jméno a příjmení: ....................................................................................
narozen/a: .................................
bydliště: ....................................................................................................
(dále jen „student/studentka“)
Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe následujícího znění:
I.
1. Předmětem smlouvy je zajištění

Předmět smlouvy
konání

souvislé studijní odborné praxe (dále jen

„praxe“) .................................................................studentovi/studentce ……. ročníku 1. LF UK,
oboru .....................................................................
Tato skutečnost je doložena potvrzením o studiu v aktuálním akademickém roce, které je přílohou
č. 1 této smlouvy.
2. Praxe proběhne v době od …………………… do ………………………. na pracovišti nemocnice:
...............................................................................
II.

Obsahová náplň odborné praxe

1. Student/studentka bude vykonávat odbornou praxi na oddělení pod vedením pověřených zaměstnanců
nemocnice. Práce studenta/studentky a vedení pověřených zaměstnanců musí být v souladu s
přílohou č. 2 (obsahová náplň praxe).
2. Pověřený zaměstnanec se ve věcech odborné výuky bude řídit požadavky 1. LF UK vyjádřenými
obsahovou náplní odborné praxe, která stanoví její cíle, obsah a strukturu a která je nedílnou součástí
této smlouvy jako příloha č. 2.
III.

Závazky 1. LF UK

1. Připraví studenta/studentku pro základní odbornou činnost jak po stránce teoretické, tak po stránce
praktické.
2. Vypracuje obsahovou náplň praxe v souladu s čl. II.
3. Prohlašuje, že student/studentka byl/a očkován/a proti virové hepatitidě B v souladu s vyhláškou č.
537/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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4. Zajistí, aby student/studentka měl/a pracovní oděv odpovídající činnostem vykonávaným v rámci
odborné praxe.
5. Po dohodě s pověřeným zaměstnancem zabezpečí pravidelnou kontrolu studenta/studentky osobní
návštěvou pověřeného pracovníka 1. LF UK nebo telefonicky.
6. 1. LF UK prohlašuje, že v případě studenta/studentky se státní příslušností ČR nebo s trvalým
pobytem v ČR řádně informuje příslušnou zdravotní pojišťovnu tak, aby bylo za studenta/studentku
státem hrazeno zdravotní pojištění. V případě ostatních platí, že zdravotní pojištění na území ČR si
sjednávají individuálně.
7. 1. LF UK prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy v rámci pojistné smlouvy pojištěné riziko –
odpovědnost za újmu způsobenou studenty při teoretickém nebo praktickém vyučování nebo v přímé
souvislosti s ním pojistníkovi nebo třetím osobám, u nichž je teoretické nebo praktické vyučování
vykonáváno, se sjednaným sublimitem pojistného plnění 20.000.000,- Kč a s územním rozsahem svět
vč. USA, Kanady a Austrálie.
8. 1. LF UK informuje studenta/studentku o povinnosti dodržovat v průběhu praxe obecně závazné
právní předpisy a předpisy zmíněné v čl. IV. odst. 2, s nimiž byl/a řádným způsobem seznámen/a.
9. 1. LF UK prohlašuje, že student/studentka absolvoval/a veškerá zákonem stanovená školení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
IV.
1.
2.

3.
4.

Závazky nemocnice

Pověří vedením praxe studenta/studentky pouze zkušeného zaměstnance. Ten je povinen řídit se
obsahovou náplní praxe podle čl.II.
Před zahájením praxe zajistí řádné seznámení studenta/studentky s právními předpisy v oblasti
bezpečnosti práce a požární ochrany i s vnitřními předpisy nemocnice vztahujícími se k výkonu
odborné praxe, a to zaměstnanci nemocnice, do jejichž kompetence spadá obdobné poučení vůči
zaměstnancům nemocnice. Student/studentka bude též poučen/a o povinnosti zachovávat mlčenlivost,
a to i po ukončení praxe.
Umožní studentovi/studentce vstup na oddělení určené touto smlouvou k výkonu praxe a do dalších
prostorů souvisejících s výkonem odborné praxe.
Zajistí a poskytne studentovi/studentce prostor k odkládání osobních věcí.
V.

Závazky studenta/studentky

Student/studentka nesmí zahájit výkon praxe v případě, že nebyl/a očkován/a proti virové
hepatitidě B v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není k odborné
praxi zdravotně způsobilý/á nebo mu/jí jsou známé jakékoliv zdravotní překážky, které by výkonu
praxe bránily, nebo pokud není bezúhonný/á podle platných právních předpisů, tzn., že má záznam
v rejstříku trestů ČR, anebo v jiném, naroveň postaveném rejstříku.
2. Student/studentka je povinen/povinna při výkonu odborné praxe v nemocnici zejména:
a) vykonávat praxi řádně a svědomitě po celou dobu sjednanou výše
b) dodržovat při výkonu praxe pracovní postupy a metody tak, jak s nimi byl/a seznámen/a
c) používat při výkonu praxe stanovený pracovní oděv, osobní ochranné prostředky a pracovní
prostředky tak, jak je pro danou činnost předepsáno
d) nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky v době výkonu praxe a nevstupovat na
pracoviště nemocnice pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
e) chránit dobré jméno a pověst nemocnice, a to zejména korektním vystupováním a jednáním
s pacienty a dalšími osobami, upraveným zevnějškem a čistým oděvem
f) po celou dobu výkonu praxe v nemocnici nosit na viditelném místě identifikační kartu, pokud to
nemocnice vyžaduje
g) zachovávat mlčenlivost podle obecně závazných právních předpisů a GDPR o všech
skutečnostech, týkajících se zdravotního stavu pacientů a údajů ze zdravotnické dokumentace
pacientů, s nimiž se během praxe seznámí, přičemž si je vědom skutečnosti, že má právo nahlížet
do zdravotnické dokumentace pacienta pouze za podmínek stanovených § 65 zák. č. 372/2011
Sb., v platném znění, a to jen u pacientů určených pověřeným zaměstnancem nemocnice a zásadně
jen se souhlasem těchto pacientů nebo jejich zákonných zástupců
h) dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, vnitřní předpisy nemocnice vztahující se
k vykonávané praxi, se kterými byl seznámen, a pokyny pověřených zaměstnanců.
1.

2

Pověření zaměstnanci

VI.
1.
2.
3.

Nemocnice stanoví jako pověřeného zaměstnance:................................................................................
1. LF UK stanoví jako pověřeného zaměstnance: ..................................................................................
Smluvní strany se zavazují seznámit se zněním této smlouvy pověřené zaměstnance, kteří se účastní
zabezpečování výkonu odborné praxe.
VII.

Ukončení smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou vymezenou sjednanou délkou praxe.
Smluvní vztah lze dále ukončit dohodou stran nebo výpovědí.
Dohoda o ukončení smlouvy musí mít výhradně písemnou formu, k jiné formě se nepřihlíží.
Výpověď ze strany nemocnice je přípustná, pokud 1. 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 zaměstnanců.
5. 1. LF UK je oprávněna vypovědět smlouvu, jestliže nemocnice nezajistí podmínky stanovené v čl. IV.
6. Výpovědní doba činí jeden den a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé
smluvní straně.
1.
2.
3.
4.

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Společná a závěrečná ustanovení

Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákoníkem práce.
Tato smlouva je vzájemně i ve vztahu ke studentovi/studentce smlouvou bezúplatnou.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každé smluvní straně
náleží jeden a jeden výtisk náleží studentovi/studentce.
Veškeré změny a doplnění smlouvy lze provést pouze písemnou formou vzestupně číslovanými
dodatky a se souhlasem obou smluvních stran, k jiné než písemné formě se nepřihlíží.
Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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.

V Praze dne ...........................

...................................................
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. LF UK

V ................................ dne ..................

...................................................
...................................................

V Praze dne ...........................................
................................................................
student/studentka

Přílohy:
1. potvrzení o studiu
2. obsahová náplň praxe
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