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Nemocnice Tábor, a.s. 
se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 
IČ: 26095203   DIČ: CZ 26095203 
zastoupená  předsedou představenstva Ing. Ivo Houškou, MBA 
a místopředsedkyní představenstva MUDr. Janou Chocholovou 
zapsána v OR ved.Kraj.soudem v Č.Budějovicích odd.B vl.1463 dne 30.9.2005 
( dále jen NT ) na straně jedné 
a 
............................................ 
se sídlem............................. 
IČO..................................... 
zastoupená.......................... 
........................................... 
zapsaná v OR.................... 
.................................................................................................... 
 (dále jen žadatel) na straně druhé 
 

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 
2 zák.č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanského 
zákoníku) tuto: 

Rámcovou smlouvu  
o zabezpečení odborné praxe 

 

I.       Oprávnění 
Smluvní strany se uzavřením této smlouvy dohodly na spolupráci při zajišťování specializačního 
vzdělávání lékařů ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře, farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.  
Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky, č.j.: MZDR ..................ze dne 
...................byla NT udělena akreditace k uskutečňování Vzdělávacího programu v oboru 
......................... 

 
II.      Předmět smlouvy 

      Předmětem smlouvy je příprava zaměstnanců žadatele k atestaci v oboru .............................. dle 
vzdělávacího programu: .......................... Konkrétní zaměstnanci žadatele a termíny jejich 
přípravy v NT budou předmětem dílčích dohod uzavíraných v souladu s touto rámcovou smlouvou 
a se souhlasem obou smluvních stan. 

 
III.     Nápl ň odborné praxe 

Zaměstnanci žadatele budou pracovat pod vedením zkušených zaměstnanců NT (školitelů). 
Náplň odborné praxe je stanoven požadavky žadatele a bude součástí dílčích dohod dle čl.II. 

 
IV.  Závazky žadatele 

Žadatel potvrzuje, že jeho zaměstnanci jsou připraveni pro základní odbornou činnost po stránce 
teoretické 
Vypracuje obsahové náplně praxe jednotlivých zaměstnanců a tyto se stanou součástí dílčích 
dohod  dle čl. III. této smlouvy.  
Zajistí zaměstnancům očkování proti přenosným nemocem. 
Zajistí zaměstnancům potřebný pracovní oděv odpovídající činnostem vykonávaným v rámci 
odborné praxe. 
Zaváže zaměstnance k používání vhodného oděvu a ochranných pomůcek. 
Zaváže zaměstnance k zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, s nimiž se během praxe 
seznámí a to i po ukončení praxe. 
Zaváže zaměstnance k dodržování odborných pokynů pověřených zaměstnance NT. 
Zaváže zaměstnance k dodržování předpisů BOZP a PO včetně dalších obecně závazných 
předpisů či vnitřních předpisů nemocnice. 
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Zaváže se v případě nemoci nebo jiné překážky, která brání nástupu zaměstnance na praxi 
informovat osobu odpovědnou za odborný průběh praxe o nenastoupení na praxi. 
Prohlašuje, že jeho zaměstnanci, kteří se budou zúčastňovat praxe, jsou  způsobilí k výkonu 
povolání lékaře ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění  a že jsou očkováni proti 
infekčním nemocem v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 537/2006 Sb.  
Prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání a že 
se tato pojistka vztahuje na činnost, kterou bude stážista vykonávat v NT, a současně se zavazuje, 
že případné škody nekryté uzavřeným pojištěním uhradí.  

 
  V.  Závazky NT 

Pověří vedením praxe zkušené zaměstnance (školitele),kteří se budou řídit obsahovou náplní praxe 
Před zahájením praxe zajistí seznámení zaměstnance žadatele s právními předpisy v oblasti BOZP 
a PO včetně vnitřních předpisů NT vztahujících se k výkonu odborné praxe. 
Umožní zaměstnanci žadatele vstup na oddělení souvisejících s výkonem praxe. 
Na základě žádosti žadatele vystaví jeho zaměstnanci potvrzení o vykonané praxi včetně 
zhodnocení obsahu praxe a dosažených výsledků. 
Zajistí prostory pro převlečení zaměstnance žadatele. 

 
VI.  Další ujednání o podmínkách spolupráce 

Obě strany se dohodly, že umožnění praxe zaměstnancům žadatele v NT bude bezúplatné. 
Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy, když za pojišťění 
zaměstnance žadatele nese odpovědnost sám žadatel. Žadatel se zavazuje při  podpisu této 
smlouvy předložit NT příslušnou pojistnou smlouvu, jejíž kopie se stane nezbytnou součástí této 
smlouvy.  

 
VII.  Doba trvání smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou  a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
Smlouvu může jednostranně ukončit NT nebo žadatel i bez uvedení důvodů, přičemž ukončení 
smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. 
Smluvní vztah založený touto smlouvou je možné ukončit rovněž  dohodou smluvních stran. 
Ukončení smlouvy musí být písemné a doručené druhé straně. 

 
VIII.  Ustanovení společná a závěrečná  

Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž  každá smluvní strana 
obdrží po jednom.  
Smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků, které se po podpisu obou 
smluvních stran stanou nedílnou součástí smlouvy. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran.    
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu četly, že tato je projevem jejich svobodné a vážné vůle 
a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Táboře dne:                                                 V                     dne:  
 
 
 
……………………………….....                                                 ……......................………….… 
Ing. Ivo Houška, MBA                                                                           
předseda  představenstva NT                                                             
 
 
 ………………………………….                                                       …………………………………. 
 MUDr. Jana Chocholová                                                                              
 místopředsedkyně představenstva NT                               


