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l. Úvod
Směrnicestanovuje pravidlavykonávániodbornépraxe v Psychiatrickénemocnici Havlíčkův
Brod (dále Nemocnice).

II. Podmínk

odborné

raxe

1. Odbornou praxi v Nemocnici mohou vykonávat studenti škol starší 18 let v rámci své
přípravy na příští povolání a zaměstnanci jiných organizaci v rámci zvyšování 6i
prohlubováni své pracovní kvalifikace.
2. Všichni praktikanti musí být zdravotně způsobili pro výkon odborné praxe v Nemocnici a
musí být očkováni proti infekčním nemocem v souladu s platnou právní úpravou

(vyhláška č. 537/2006 Sb. v platném znění). Praktikanti, kteří budou působit ve
zdravotnických provozech Nemocnice, musí být očkováni proti virové hepatitidě B,
praktikanti v provozu hiporehabilitace musí mft platné očkováni proti (etanu. Za ověřeni
těchto skutečností odpovídá vedouc! zaměstnanec, který za Nemocnici absolvováni

odborné praxe s praktikantem nebo s příslušnou organizací (škola, zaměstnavatel)
sjednává.

3. Všichni praktikanti musí během odborné praxe na pracovištích Nemocnice používat
osobni ochranné pracovní pomůcky podle požadavků Nemocnice.
4. Před nástupem odborné praxe je s praktikantem, případně s organizací (škola,
zaměstnavatel), která ho na odbornou praxi vyslala, uzavřena smlouva o umožněni
absolvování odborné praxe (přílohy é. 1 až 4), kterou za Nemocnici podepisuje ředitel.

V případě praktikujícího studenta může býttato smlouva nahrazenasmlouvou, kterou pro
absolvováni odborné praxe svých studentů předloží Nemocnici příslušná škola, pokud
tato smlouva obsahuje všechny podstatné náležitosti a pro odbornou praxi ve
zdravotnických provozech prohlášení o zdravotní způsobilosti studenta ke vzděláváni a o
řádném očkování proti infekčním nemocem.
5. Studenti škol a zaméstnanci Nemocnice Havliékův Brod, psychiatrických nemocnic a

psychiatrických léčeben zpravidla vykonávají odbornou praxi v Nemocnici bezplatně.
Praktikanti(i studenti) ve středisku hiporehabilitacea zaměstnancijiných organizaci hradí
za každýden odborné praxe poplatek podle přílohy č. 5. Prominuti nebo sníženi poplatku
za absolvování odborné praxe může v odůvodněných případech

povolit ředitel

Nemocnice.

111-Zahá'ení raxe
1. Na začátku odborné praxe se praktikant prokáže na sekretariátu ředitele Nemocnice

platným dokladem totožnosti (nejlépe občanským průkazem). Student se prokáže
potvrzením školy nebo jiným dokladem o studiu, případně písemným požadavkem školy
na obsah odborné praxe. Zaměstnanec jiné organizace se prokáže pracovní smlouvou,

případně dokladem o způsobu zvyšováni či prohlubováni kvalifikace. Hlavni sestře se
prokazují studenti nelékařských zdravotnickýchoborů, kteréji odborněpřísluší.
2. Praktikant je nejpozději v den nástupu odborné praxe prokazatelně proškolen z
bezpečnostních, protipožárních a jiných právních nebo vnitřních předpisů platných
v Nemocnici a nezbytných k výkonu odbornépraxe. Praktikanty pro zdravotnicképrovozy
školí hlavní sestra, vrchní sestra, vedoucí zdravotně-sociální

pracovnice nebo vedoucí

sekretariátu ředitele. Praktikanty pro nezdravotnické provozy zpravidla školí vedoucí

příslušného

útvaru (náměstek hospodářsko-technické služby, vedoucí provozné-

technického útvaru, vedoucí personálního a mzdového oddělení, vedoucí odděleni
informačních technologií).

3. Praktikantovi je po dobu jeho odborné praxe v Nemocnici pňdělen odpovědný odborný
zaměstnanec Nemocnice, který zodpovídá za průběh a náplň odborné praxe. Ve
zdravotnických provozech Nemocnice praktikant vykonává odbornou praxi pod přímým
vedením odborného zaměstnance nemocnice, který je zdravotnickým pracovníkem s
odbornou způsobilosti k samostatnému výkonu příslušného zdravotnického povoláni.
4. Praktikant je před zahájením odborné praxe prokazatelné poučen a zavázán (podpisem
smlouvy o umožnění absolvováni odborné praxe nebo prohlášení, které je součásti
smlouvy o odborné praxi, kterou pro svého studenta předkládá příslušná škola) k
zachováni mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem
praxe v Nemocnici, ve smyslu povinné mlčenlivosti zdravotnickéhopracovníka.
5. Vedoucí sekretariátu ředitele Nemocnice (případně hlavni sestra nebo jiný vedoucí
zaměstnanec Nemocnice odpovědný za průběh odborné praxe) pňdělf praktikantovi na
začátku odborné praxe jmenovku, kterou je praktikant povinen nosit na pracovištích
nemocnice. Pokud se praktikant v rámci odborné praxe bude pohybovat na
zdravotnických pracovištích Nemocnice, je mu na dobu praxe zapůjčen univerzální kile.
Vedoucí zaměstnanec, který praktikantovi jmenovku nebo univerzální kile přidělil,
odpovídá za to, že muje praktikant po skončeni odbornépraxe vrátí.

IV. Nahlížení do zdravotnické dokumentace
Osoby získávají způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného
odborného pracovníka, učitel praktického vyučováni a odborné praxe zdravotnických oborů
vzděláváni a akademický pracovník, který je učitelem zdravotnického obom mohou do
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi Nemocnice nahlížet v rozsahu nezbytně
nutném pro zajištěnivýuky; to neplatí, jestliže pacienttoto nahlíženi prokazatelnézakázal.

V. Příloh
Příloha é. 1: Smlouva o umožněni absolvování odborné praxe zaměstnance jiné
organizace

Příloha é. 2: Smlouva o umožněniabsolvování odbornépraxe studenta
Příloha é. 3: Smlouva o umožněniabsolvovániodbornépraxe účastníka studia
vzdělávacího programu pro získání specializovanézpůsobilostiv oboru
Ošetřovatelská péée v psychiatrii

Příloha 6. 4: Smlouva o umožněniabsolvovániodbornépraxe
Příloha 6. 5:

Poplatek za odbornou praxi

VI.Zruáovací ustanovení
Dnem účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice ředitele 6. 5/2006: Pravidla v konávání
odborné raxe v PL Havlíčkův Brod.

Příloha é. 1

Smlouva o umožnění absolvování odborné praxe zaměstnance jiné organizace
Článek l
Smluvní strany
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkoéská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod
zastoupená ředitelem MUDr. Jaromírem Maskám

IČ00179230
6. Ú. 1555147/0300
dálejen nemocnice na straně jedné
a

dále jen vysílající organizace
a

., nar. :..................... - zaměstnanec vysílající organizace
dále jen praktikant
oba na straně druhé

ČlánekII
Předmět smlouvy

Nemocnice se zavazuje umožnit praktikantovi absolvováni odborné praxe v oboru
na pracovišti............... v období od ............. do ................ v trváni........ dnů.
Vysílající organizace se zavazuje uhradit nemocnici náklady spojené s umožněním praxe ve výši
......, - Kč za jeden den praxe, tj. celkově ........... K6 (částka je včetně DPH 21%) bezhotovostním
převodem na účet nemocnice é. 1555147/0300, v. s. ............................... nejpozději do

Článeklil
1.

2.

3.

4.

Práva a povinnosti smluvních stran
Nemocnice se zavazuje umožnit praktikantovi absolvováni odborné praxe pod vedením svého
určeného zaměstnance ........................................... zajistit sohledem na provoz pracoviště
odpovídající podmínky pro průbéh praxe a dodržovat její řádnou úroveň.
Nemocnice se zavazuje nejpozději v den zahájeni odborné praxe proškolit praktikanta
z bezpečnostních, protipožárních a jiných právních nebo vnitřních předpisů platných na
pracovištích nemocnice a nezbytných k výkonu praxe.
Nemocnice se zavazuje, že praktikantovi po dobu odborné praxe umožní užíváni hygienických
zařízení a odkládáni osobních věci na bezpečném místě. Poskytnout praktikantovi stravováni a
ubytováni nemocnice povinna není.
Vysílající organizace a praktikant prohlašuji, že praktikant je zaměstnancem vysílající organizace
a že v souladu s platnými právními předpisy Je odborně způsobilý k výkonu povoláni
Vysílající organizace a praktikant prohlašuji, že praktikant byl očkován proti infekčním nemocem
podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zeje zdravotně způsobilý k výkonu odborné praxe v nemocnici.
Praktikant se zavazuje, že nezamléi žádnou důležitou okolnost týkajfcl se jeho zdravotního stavu,
pokud by mohla mít vliv na absolvování odborné praxe, a že bezodkladně oznámí určenému
zaměstnanci nemocnice, pokud by taková skutečnost nastala v průběhu praxe.
Praktikant se zavazuje vykovávat veškeré povinnosti v rámci odborné praxe dle pokynů určeného
zaměstnance nemocnice řádně, v souladu s obecné závaznými právními předpisy a v souladu
s vnitřními předpisy nemocnice. Praktikant se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech

skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem odborné praxe ve smyslu povinné
mlčenlivosti zdravotnického pracovníka.
8. Výkon odborné praxe je považován za výkon práce pro vysílající organizaci. Utrpl-li v průběhu
praxe praktikant pracovní úraz nebo u něj bude i později zjištěna nemoc z povoláni, veškeré
náklady takto vzniklé nese vysílající organizace. Vysflajfcl organizace prohlašuje, že má uzavřené
zákonné pojištěni odpovédnosti zaměstnavatele za škodu pň pracovním úrazu nebo nemoci
z povoláni podle vyhlášky 6. 125/1993 Sb. a že praktikant absolvoval veškerá potřebná školení z
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vysílající organizace se zavazuje, že praktikanta
po dobu praxe vybaví osobními ochrannými pracovními pomůckami podle pokynů nemocnice.
9. Dojde-li k přerušeni nebo ukončeni výkonu odborné praxe ze strany praktikanta, zavazuje se
nemocnice o tom písemně informovat vysflajícf organizaci nejpozdéji do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy se o této skutečnosti dozví.
10. Nebude-li praktikant moci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů odbornou praxi v souladu
s touto smlouvou absolvovat a mezi smluvními stranami nedojde k jiné dohodě, a zároveň
nedojde ke změně dalších okolností, nemocnice se zavazuje, že umožní praktikantovi po
odpadnuti překážek absolvování chybějící praxe podle podmínek aktuálních v dobé předchozího
výkonu praxe s přihlédnutím k její již uhrazené neabsolvované éásti.

11. Nemocnice je oprávněna ukončit výkon odborné praxe, pokud praktikant bude pň jejfm
absolvováni postupovat v rozporu s právními, zdravotnickými, bezpečnostními a jinými předpisy
nebo v rozporu s pokyny určeného zaměstnance nemocnice. V případe zásadního porušeni
povinnosti ze strany praktikanta je nemocnice oprávněna ukončit výkon praxe s okamžitou
platnosti. Bude-li porušeni povinnosti méně závažného rázu, je nemocnice oprávněna výkon
praxe s okamžitou platnosti ukončit, pokud praktikant ani po písemném upozorněni na možnost
ukončeni praxe nezačne řádně plnit své povinnosti s jejím výkonem spojené. Ukončeni výkonu
odborné praxe nemocnice neprodleně písemně oznámí vysílající organizaci včetně odůvodnénl,

přičemž není povinnavrátitpoměrnoučástfinanční částkypřijaté podleČlánkuII Smlouvy.
12. Odpovědnost za škodu, která vznikne některé smluvní straně v přímé souvislosti s výkonem

odborné praxe, se řídl obecné závaznými předpisy pracovního a občanského práva České
republiky (občanský zákoník, zákoník práce). Výše a způsob úhrady škody budou v každém
konkrétním případě projednány mezi smluvnfmi stranami.

ČlánekIV
Doba trvání smlouvy
1.

Smlouva se uzavírá na dobu uréitouod ............... do

2. Smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou stran k určitému datu.
3. Jednostrannou výpovědi ze strany nemocnice může být smlouva ukončena z důvodů vážného
porušeni smlouvy ze strany praktikanta. Smluvní vztah Je pak ukončen okamžikem převzetí
písemného oznámeni výpovědi praktikantem.

ČlánekV.
1.
2.
3.
4.

Ustanovení společná a závěrečná
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech a každý z účastníků obdrží po jednom.
Smlouva může být měněna éi doplňována pouze písennnou formou.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.
Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvy přeietly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuji
své podpisy.

V Havlíčkové Brode dne
MUDr Jaromír Mašek, ředitel nemocnice

v

dne

statutám! zástupce vysílající organizace
v.

dne

praktikant

Příloha 6. 2

Smlouva o umožnění absolvování odborné praxe studenta
Článekl.
Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice Havliékův Brod
Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod
zastoupená ředitelem MUDr. Jaromírem Maskám

10 179230
é. ů. 1555147/0300
dále Jen nemocnice na straně jedné
a

dále jen vysílající škola
a

., nar...................... - student vysllajfct školy
dálejen student
oba na straně druhé

ČlánekII
Předmět smlouvy
Nemocnice se zavazuje umožnit studentDvi absolvováni odborné praxe v oboru
na pracovišti.......................... v období od ............... do ................ v trváni........... dnů.

Článeklil
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nemocnice se zavazuje umožnit studentovi absolvováni odborné praxe pod vedením svého
určeného zaměstnance ........................................... zajistit sohledem na provoz pracoviště
odpovídající podmínky pro průběh praxe a dodržovat její řádnou úroveň.
2. Nemocnice se zavazuje nejpozději v den zahájeni odborné praxe proškolit studenta
z bezpečnostních, protipožárních a jiných právních nebo vnitřních předpisů platných na
pracovištích nemocnice a nezbytných k výkonu praxe.
3. Nemocnice se zavazuje, že studentovi po dobu odborné praxe umožni uživeni hygienických
zařízení a odkládáni osobních věci na bezpečném místě. Poskytnout studentovi stravování a
ubytování nemocnice povinna není.

4. Vysílající škola a student prohlašují, že student byl očkován proti infekénim nemocem podle
vyhlášky Ď.537/2006 Sb. a že je zdravotně způsobilý k absolvováni odborné praxe v nemocnici.
5. Student se zavazuje, že nezamlét žádnou důležitou okolnost týkající se jeho zdravotního stavu,
pokud by mohla mít vliv na absolvováni odborné praxe, a že bezodkladně oznámí určenému
zaměstnanci nemocnice, pokud by taková skutečnost nastala v průběhu praxe.
6. Student se zavazuje vykovávat veškeré povinnosti v rámci praxe dle pokynů určeného
zaměstnance nemocnice řádné, v souladu s obecné závaznými právními předpisy a v souladu
s bezpeénostnlmi, protipožárními a dalšími platnými vnitřními předpisy nemocnice. Student se
zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem
své odborné praxe ve smyslu povinné mlčenlivosti zdravotnického pracovníka.
7. Student se zavazuje používat po celou dobu výkonu odborné praxe na pracovištích nemocnice
vlastni osobni ochranné pracovní pomůcky podle pokynů nemocnice.

8. Dojde-li k přerušeni nebo ukonéení výkonu odborné praxe ze strany studenta, zavazuje se
nemocnice o tom písemně informovat vysílající školu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy se o této skutečnosti dozví.
9. Nebude-li student moci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů odbornou praxi v souladu
s touto smlouvou absolvovat a mezi smluvními stranami nedojde k jiné dohodě, a zároveň
nedojde ke změně dalších okolností, nemocnice se zavazuje, že umožní studentovi po odpadnutí
překážek absolvováni chybéjícl části praxe podle podmfnek aktuálních v době předchozího
výkonu praxe.
10. Nemocnice je oprávněna ukončit výkon odborné praxe, pokud student bude pň jejím absolvováni
postupovat v rozporu s právními, zdravotnickými, bezpečnostními a jinými předpisy nebo
v rozporu s pokyny určeného zaměstnance nemocnice. V případe zásadního porušeni povinnosti
ze strany studenta je nemocnice oprávněna ukončit výkon praxe s okamžitou platností. Bude-li
porušeni povinností méné závažného rázu, je nemocnice oprávnéna výkon odborné praxe
s okamžitou platnosti ukončit, pokud student ani po písemném upozornénl na možnost ukonéenl

odborné praxe nezaéne řádně plnit své povinnosti s Jejím výkonem spojené. Ukončeni výkonu
odborné praxe nemocnice neprodleně písemné oznámí vysílající škole včetně odůvodnénf.

11. Odpovědnost za škodu, která vznikne některé smluvní straně v přímé souvislosti s výkonem
odborné praxe, se řídl obecně závaznými předpisy pracovního a občanského práva České
republiky (občanský zákoník, zákoník práce). Výše a způsob úhrady škody budou v každém
konkrétním případě projednány mezi smluvními stranami. Student prohlašuje, že si je vědom
možnosti sjednat si vhodné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při absolvováni odborné
praxe v nemocnici.

ČlánekIV
Doba trváni smlouvy
1.

Smlouva se uzavírá nádobu určitou od .............. do

2. Smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou stran k urtiitému datu.
3. Jednostrannou výpovědi ze strany léčebny může být smlouva ukončena z důvodů vážného
porušeni smlouvy ze strany studenta. Smluvní vztah je pak ukončen okamžikem převzetí
písemného oznámeni výpovědi studentem.

Článek V
Ustanovení společná a závěrečná

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech a každýz účastníků obdrží poJednom.
2. Smlouva může být měněna éi doplňována pouze písemnou formou.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.

4. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuji
své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne
MUDr. Jaromír Mašek, ředitel nemocnice

V...................................

dne
statutární zástupce vysílající školy

v.

., dne
student

Příloha 0.3

Smlouva o umožněni absolvování odborné praxe
účastníka studia vzdělávacího programu pro získání specializované

způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Členek l
Smluvní strany
Psychiatrická nemocnice HavKčkův Brod

Rozkošská 2322, 580 23 Havlfčkův Brod
Zastoupená: ředitelem MUDr. Jaromírem Maškem

IČO179230
é. Ů.14235521/0710
dále Jen nemocnice na straně jedné
a

Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:

Trvalébydliště:
dálejen praktikant na straně druhé

ČlánekII
Předmět smlouvy

Nemocnice se zavazuje umožnit praktikantovi na svých pracovištích absolvováni praktické části
vzdělávacího programu pro získáni specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v
psychiatrii v období od ................ do............ v trváni........... dnů.

Náklady spojené s umožněním odborné praxe vcelkové částce ............... Ke se praktikant
zavazuje zaplatit nemocnici v hotovosti v pokladné nemocnice nejpozději v den nástupu na praxi.

Článeklil
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nemocnice se zavazuje umožnit praktikantovi absolvováni praxe pod odborným dohledem
určeného školitele, v souladu s touto smlouvou, zajistit s ohledem na provoz svých pracovišť
odpovídající podmínky pro průběh praxe a dodríovatjejí řádnou úroveň.

2. Nemocnice se zavazuje, že praktikantovi po dobu odborné praxe umožní užíváni hygienických
zařízení a odkládání osobních věcí na bezpečném místě. Poskytnout praktikantovi stravovánf a
ubytováni nemocnice povinna není.

3. Praktikant potvrzuje, že je odbornézpůsobilý k výkonu povoláni všeobecné sestry podle zákona6.
96/2004 Sb., a zavazuje se předložit nemocnici doklady potvrzující jeho odbornou způsobilost
nejpozději v den nástupu odborné praxe.
4. Praktikant potvrzuje, že byl očkován proti infekčním nemocem podle vyhlášky C. 537/2006 Sb.
v platném zněni a že je zdravotně způsobilý k výkonu odborné praxe v nemocnici.
5. Praktikant se zavazuje, že nezamlél žádnou důležitou okolnost týkající se jeho zdravotního stavu,
pokud by mohla mft vliv na absolvováni praxe a bezodkladné oznámí určenému zaméstnanci
nemocnice, pokud by taková skutečnost nastala v průběhu praxe. Porušeni této povinnost je
zásadním pomšením smlouvy.

6. Praktikant prohlašuje, že absolvoval veškerá potřebná školeni z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
7. Praktikant se zavazuje vykovávat veškeré povinnosti v rámci praxe dle pokynů určeného
zaměstnance nemocnice fádně, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu
s vnitřními předpisy nemocnice.

8. Praktikant se zavazuje zachovávat mlčenlivost o vSech skutečnostech, o nichž se dozví
v souvislosti s výkonem praxe ve smyslu povinné mlčenlivosti zdravotnického pracovníka.
9. Nebude-li praktikant moci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů praxi v souladu s touto
smlouvou absolvovat a mezi smluvními stranami nedojde k jiné dohade, a zároveň nedojde ke

zm6n6 okolností, nemocnice se zavazuje, že umožní praktikantovi po odpadnuti překážek
absolvováni chybějící praxe dle podmínek aktuálních v dobé výkonu praxe s přihlédnutím k její již
uhrazené neabsolvované části.

10. Nemocnice je oprávněna ukončit výkon praxe, pokud praktikant bude při absolvováni praxe
postupovat v rozporu s právními, zdravotnickými, bezpečnostními a jinými předpisy nebo
v rozporu s pokyny určeného zaméstnanca nemocnice. V případě zásadního pomšenf povinnosti
ze strany praktikanta, je nemocnice oprávněna ukončit výkon praxe s okamžitou platností. Bude-li
porušeni povinnosti mén6 závažného rázu, je nemocnice oprávněna výkon praxe s okamžitou
platnosti ukončit, pokud praktikant ani po písemném upozorněni na možnost ukončeni praxe
nezačne fádněplnit své povinnosti s výkonem praxe spojené. PFitakovém ukonéenl výkonu praxe

nemocnice není povinna vrátit praktikantovi pomérnou éástfinanční částkypřijaté podle článku II

Smlouvy.

11. Odpovédnost za škodu, která vznikne některé smluvní strana v přímé souvislosti s výkonem

odborné praxe, se Rdí obecné závaznými předpisy pracovního a občanského práva České
republiky (občanský zákoník, zákoník práce). Výše a způsob úhrady škody budou v každém
konkrétním případě projednány mezi smluvními stranami.

ČlánekIV
Doba trváni smlouvy
1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ..................... do.

2. Smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou stran k určitému datu.

3. Jednostrannou výpovédl ze strany nemocnice může být smlouva ukončena z důvodůvážného
porušeni smlouvy ze strany praktikanta. Smluvní vztah je pak ukončen okamžikem převzetí
písemného oznámeni výpovědi praktikantem.

Článek V
Uatanovenl společná a zévéreénÉ

1.
2.
3.
4.

Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech a každáze stran obdňl pojednom.
Smlouva může být měněnači doplňována pouze písemnou formou.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhésmluvní strany.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy pfeéetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho pňpojujl
své podpisy.

V Havlíčkové Brode dne
MUDr. Jaromír Mašek, teditel nemocnice

v.

dne

praktikant

Příloha 6.4

Smlouva o umožnění absolvováni odborné praxe
Slánek l
Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod
zastoupená ředitelem MUDr. Jaromírem Maškem

IČ00179230
ó.ů. 14235521/0710
dále jen nemocnice na straně Jedné

Jméno, příjmení, titul:
Datum narozeni:

Trvalé bydliště:
dále Jen praktikant na straně druhé

ČlánekII
Předmět smlouvy

1. Nemocnice se zavazuje umožnit praktikantovi na svých pracovištích absolvování odborné praxe v
oboru .....................................

v období od .............. do............. v trváni ...... dnů.

2. Náklady spojené s umožnénlm odborné praxe vcelkové částce ............... Kč se praktikant
zavazuje uhradit v hotovosti v pokladné nemocnice nejpozději v den nástupu na praxi.

Článeklil
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nemocnice se zavazuje umožnit praktikantovi absolvováni odborné praxe pod odborným
dohledem svého určeného zaměstnance ...............................

vsouladu stouto smlouvou,

zajistit s ohledem na provoz svých pracovišť odpovídající podmínky pro průběh odborné praxe a
dodržovat její řádnou úroveň.

2. Nemocnice se zavazuje nejpozději v den zahájeni odborné praxe proškolit praktikanta
z bezpečnostních, protipožárnfch a jiných právních nebo vnitřních předpisů platných na
pracovištích nemocnice a nezbytných k výkonu odborné praxe.
3. Nemocnice se zavazuje, že praktikantovi po dobu odborné praxe umožní užíváni hygienických
zařízeni a odkládáni osobních věci na bezpečném miste. Poskytnout praktikantovi stravováni a
ubytování nemocnice povinna není.

4. Praktikant se zavazuje, že nejpozdéji v den nástupu odborné praxe předloží nemocnici
dokumenty, o které bude nemocnici v přímé souvislosti s výkonem odborné praxe požádán.
5. Praktikant prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k výkonu odborné praxe v nemocnici. Praktikant
ve zdravotnickém provozu prohlašuje, že byl očkován proti infekčním nemocem podle vyhlášky
č. 537/2006 Sb. v platném znénl.
6. Praktikant se zavazuje, že nezamlól žádnou důležitou okolnost týkající se jeho zdravotního stavu,
pokud by mohla mít vliv na absolvováni odborné praxe, a bezodkladně oznámí uróenému
zaměstnanci nemocnice, pokud by taková skuteénost nastala v průběhu odborné praxe. Porušeni
této povinnosti Je zásadním porušením smlouvy.

7. Praktikant se zavazuje vykonávat veškeré povinnosti v rámci odborné praxe podle pokynů
určeného zaměstnance nemocnice řádné, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a

v souladu s bezpečnostními, protipožárními a dalšími platnými vnitrními předpisy nemocnice.
8. Praktikant se zavazuje, že po celou dobu odborné praxe bude vybaven vlastními vhodnými
osobními ochrannými pracovními pomůckami podle pokynů nemocnice.

9. Praktikant se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví
v souvislosti s výkonem své odborné praxe v nemocnici ve smyslu povinné mlčenlivosti
zdravotnického pracovníka.

10. Nemocnice je oprávněna ukončit výkon odborné praxe, pokud praktikant bude pň jejím
absolvování postupovat v rozporu s právními, zdravotnickými, bezpečnostními a jinými předpisy
nebo v rozporu s pokyny určeného zaměstnance nemocnice. V případe zásadního pomšenl
povinností ze strany praktikanta Je nemocnice oprávněna ukončit výkon praxe s okamžitou
platnosti. Bude-li porušeni povinnostf méně závažného rázu, je nemocnice oprávněna výkon
praxe s okamžitou platnosti ukonéit, pokud praktikant ani po písemném upozornénl na možnost
ukončení praxe nezačne fádněplnit své povinnosti s jejím výkonem spojené..
11. Odpovědnost za škodu, která vznikne nékteré smluvní straně v přímé souvislosti s výkonem

odborné praxe, se ffdf obecně závaznými předpisy pracovního a občanského práva české
republiky (občanský zákoník, zákoník práce). Výše a způsob úhrady škody budou v každém
konkrétním případě projednány mezi smluvními stranami. Praktikant prohlašuje, že si je védom
možnosti sjednat si vhodné pojištěni odpovědnosti za škodu vzniklou při absolvováni odborné
praxe v nemocnici.

ČlánekIV
Doba trvání smlouvy
1.

Smlouva se uzavírá nádobu určitou od ................ do

2. Smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou stran k určitému datu.
3. Jednostrannou výpovédl ze strany nemocnice může být smlouva ukončena z důvodů vážného

porušeni smlouvy ze strany praktikanta. Smluvní vztah je pak ukončen okamžikem převzetí
písemného oznámeni výpovědi praktikantem.

Článek V
Ustanoveni společné a závěrečná

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každý z účastníků obdrží po jednom.
2. Smlouva může být méněna či doplňována pouze písemnou formou.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.
4. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuji
své podpisy.

V Havlíčkové Brode dne
MUDr. Jaromír Mašek, ředitel nemocnice

v.

dne

praktikant

Příloha é. 5

Po látek za odbornou

raxi

Poplatek za odbornou praxi v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod
stanoven v následující výši (včetně DPH 21%):

1. Zaměstnancijiných organizací: 150,- Ke za 1 den praxe.
2. Praktikanti ve středisku hiporehabilitace:
.
.

550 Ke za 1 den praxe
1 600,- Kč za l týden praxe

3. Studentspecializaéního vzdělávání oboru Ošetřovatelská péčev psychiatrii:
1000, - K6 za 1 týden praxe.

