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S m l o u v a 
 

o provádění odborné praxe 
 

uzavřená mezi smluvními stranami : 
 
1.  Bílovecká nemocnice, a.s. 

zastoupena:  JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA , ředitelem společnosti 
se sídlem:  Bílovec; 17. listopadu 538; PSČ 743 01 
IČ:   26865858 
DIČ:    CZ26865858 
bankovní spojení:  XXX 
číslo účtu:  XXX 
bankovní spojení:  XXX 
číslo účtu:  XXX 

zapsaná v OR u KS Ostrava oddíl B, vložka 2911 
          
 
 dále jen  BN 

a 

2.            MUDr. Zbyněk Chromek, nar XXX 

provozovatel nestátního zdravotnického zařízení v oboru chirurgie registrovaném Okresním 

úřadem v Novém Jičíně pod č. reg. NZZ 442/01 

se sídlem:  Frenštát pod Radhoštěm; Rožnovská 241, PSČ 744 01     

IČ:    49574795 

bankovní spojení:  XXX 

číslo účtu:  XXX 

 

dále jen  NZZ 
   
v následujícím znění : 

I. 
 

Účastníci této smlouvy se dohodli, že na základě této smlouvy a za podmínek sjednaných touto 
smlouvou bude NZZ provádět pro BN odbornou praxi na pracovišti BN. 

Odbornou praxí se pro účely této smlouvy má na mysli : 
 

 provádění operačních výkonů na operačním sále BN , zajištění pohotovostních služeb v BN 
 
 Pracovištěm BN se pro účely této smlouvy má na mysli chirurgické lůžkové oddělení BN, chirurgická 
ambulance BN, operační sály BN a prostory příslušející včetně technického vybavení a další prostory 
nezbytně nutné pro výkon odborné praxe podle této smlouvy. 

II. 

NZZ se zavazuje provádět odbornou praxi podle této smlouvy svědomitě, řádně a hospodárně podle 
sjednaných podmínek a v souladu s předpisy vztahujícími se na jejich výkon, zejména s předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. NZZ je povinno respektovat příkazy a doporučení dané 
odbornými a vedoucími pracovníky příslušného oddělení BN, na kterém bude odborná praxe prováděna, 
a dále příkazy a nařízení vydaná vedoucími pracovníky BN platné pro BN, a to po dobu výkonu odborné 
praxe. 
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III. 

Za výkon odborné praxe uvedené v čl. I. této smlouvy se BN zavazuje zaplatit NZZ odměnu, která je 
stanovena takto: 

za jeden operační den XXX,- Kč 

 

Sjednaná cena na základě rozsahu skutečně provedené odborné praxe bude uhrazena ze strany BN na 
základě faktury vystavené vždy za měsíční období. Tato faktura bude doručena BN do pěti kalendářních 
dní měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl nárok na úhradu sjednané ceny. 

Smluvní strany si sjednaly, že BN uhradí fakturovanou částku v termínu do  30-ti dnů ode dne doručení 
faktury s tím, že si BN vyhrazuje právo provést následnou kontrolu předloženého přehledu rozsahu 
skutečně provedené odborné praxe.  

V případě, že bude ze strany BN zjištěno, že příslušná faktura neobsahuje formální náležitosti účetního 
dokladu stanovené obecně závazným právním předpisem, či bude vykazovat faktická pochybení, či 
nebude úplná včetně přehledu, je BN oprávněna takovou fakturu vrátit k provedení opravy, či vystavení 
nové faktury a termín splatnosti se počítá od doručení řádné faktury. 

Fakturovaná částka je uhrazena dnem, kdy bude odepsána z účtu BN ve prospěch výše uvedeného 
účtu NZZ. 

Součástí sjednané ceny jsou i veškeré náklady vzniklé NZZ v souvislosti s prováděním odborné praxe. 

 

IV. 

NZZ se zavazuje vykonávat odbornou praxi s veškerou odbornou péčí s tím, aby byl zajištěn řádný 
výkon odborné praxe. NZZ nese odpovědnost za škodu vzniklou BN či třetím osobám při výkonu 
odborné praxe v souladu s obecně závaznými právními předpisy. NZZ prohlašuje, že je na tuto 
odpovědnost za případnou škodu způsobenou při výkonu odborné praxe pojištěn, což dokládá 
přiloženou kopií pojistné smlouvy. NZZ se rovněž zavazuje prokázat svoji způsobilost k provozování 
odborné praxe, a to kopiemi dokladů opravňujících tuto odbornou praxi vykonávat: diplomem 
o ukončeném odborném vzdělání, licencí ČLK, atestační diplomy, registrací NZZ atd. NZZ se zavazuje 
postupovat při výkonu odborné praxe ve spolupráci a v součinnosti s ostatními zdravotnickými 
pracovníky BN, přičemž je oprávněn udělovat střednímu zdravotnickému personálu pracovní pokyny 
týkající se odborné praxe a doporučení lékařům ve věcech poskytované odborné zdravotnické péče. 

Oproti tomu se BN zavazuje poskytovat NZZ k výkonu odborné praxe pracovní pomůcky, pracovní oděv 
a ochranné prostředky. 

NZZ prohlašuje, že v rámci  provádění odborné praxe bylo seznámeno ze strany BN se všemi  předpisy 
hygienickými, bezpečnosti práce a dalšími vztahujícími se k provádění odborné praxe dle této smlouvy v 
rámci BN. 

V. 

 Tato smlouva zaniká : 

1.  dohodou smluvních stran; 

 taková dohoda musí být uzavřena písemně a musí být podepsána oběma smluvními stranami, jinak 
je neplatná; 

2. výpovědí; 

 každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo i bez 
udání důvodu; 

 výpověď musí být provedena písemně a musí být doručena druhé smluvní straně („do vlastních 
rukou”), jinak je neplatná; 

 výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude výpověď 
doručena druhé smluvní straně; 
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3. zánikem BN; 

4. zánikem NZZ. 

VI. 

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem 
1.března 2017 a sjednává se na dobu určitou do 31.12.2017. Smlouva o provádění odborné praxe 
včetně dodatku ze dne 2.1.2012 pozbývá platnosti dnem 28.2.2017. 

 

VII. 

Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle obou smluvních stran, což tyto stvrzují 
svými podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou kopie dokladů popsaných v čl.V této smlouvy. 

Jednotlivá ujednání smlouvy lze měnit Dodatkem ke smlouvě. Dodatek musí být uzavřen písemně a  
musí být podepsán oběma smluvními stranami, jinak je neplatný. Platně uzavřený Dodatek se stává 
nedílnou součástí této smlouvy. 

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou opisech, po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

 

V Bílovci dne …………………………………… 
 

 

 

 

………………………………………………………………   ……………………………………………………….. 

za  Bíloveckou nemocnici a.s.    za NZZ   
JUDr. Zdeněk Horák, MBA,                                  MUDr. Zdeněk Chromek 
ředitel společnosti 
 

 

 


