Smlouva o umožnění absolvování odborné praxe
Článek I
Smluvní strany
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod
zastoupená ředitelkou Mgr. Markétou Holubovou
IČ 00179230
č.ú. 14235521/0710
dále jen nemocnice na straně jedné
a
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
dále jen praktikant na straně druhé

Článek II
Předmět smlouvy
1. Nemocnice se zavazuje umožnit praktikantovi na svých pracovištích absolvování odborné praxe v
oboru
v období
do
v trvání
dnů.
2. Náklady spojené s umožněním odborné praxe v celkové částce
Kč ( 150,- Kč/den) se
praktikant zavazuje uhradit v hotovosti v pokladně nemocnice nejpozději v den nástupu na praxi.
Článek III
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nemocnice se zavazuje umožnit praktikantovi absolvování odborné praxe pod odborným
dohledem svého určeného zaměstnance
,v souladu s touto 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 zahájení odborné praxe proškolit praktikanta
z bezpečnostních, protipožárních 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 užívání hygienických
zařízení a odkládání osobních věcí na bezpečném místě. Poskytnout praktikantovi stravování a
ubytování nemocnice povinna není.
4. Praktikant se zavazuje, že nejpozději v den nástupu odborné praxe předloží nemocnici
dokumenty, o které bude nemocnicí 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 znění.
6. Praktikant se zavazuje, že nezamlčí žádnou důležitou okolnost týkající se jeho zdravotního stavu,
pokud by mohla mít vliv na absolvování odborné praxe, a bezodkladně oznámí určenému
zaměstnanci nemocnice, pokud by taková skutečnost nastala v průběhu odborné praxe. Porušení
této povinnosti je zásadním porušením smlouvy.
7. Praktikant se zavazuje vykonávat veškeré povinnosti v rámci odborné praxe podle pokynů
určeného zaměstnance nemocnice řádně, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
v souladu s bezpečnostními, protipožárními a dalšími platnými vnitřními 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 při jejím
absolvování postupovat v rozporu s právními, zdravotnickými, bezpečnostními a jinými předpisy
nebo v rozporu s pokyny určeného zaměstnance nemocnice. V případě zásadního porušení
povinností ze strany praktikanta je nemocnice oprávněna ukončit výkon praxe s okamžitou
platností. Bude-li porušení povinností méně závažného rázu, je nemocnice oprávněna výkon
praxe s okamžitou platností ukončit, pokud praktikant ani po písemném upozornění na možnost
ukončení praxe nezačne řádně plnit své povinnosti s jejím výkonem spojené..
11. Odpovědnost za škodu, která vznikne některé smluvní straně v přímé souvislosti s výkonem
odborné praxe, se řídí 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 vědom
možnosti sjednat si vhodné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při absolvování odborné
praxe v nemocnici.
Článek IV
Doba trvání smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od
do
.
2. Smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou stran k určitému datu.
3. Jednostrannou výpovědí ze strany nemocnice může být smlouva ukončena z důvodů vážného
porušení smlouvy ze strany praktikanta. Smluvní vztah je pak ukončen okamžikem převzetí
písemného oznámení výpovědi praktikantem.
Článek V
Ustanovení společná a závěrečná
1.
2.
3.
4.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každý z účastníků obdrží po jednom.
Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují
své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne

…………………………………………….
Mgr. Markéta Holubová - ředitelka

V Havlíčkově Brodě dne

...…………………………………………..
praktikant

