
Příloha č.  
 
ke smlouvě o zajištění praxe studentů Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v 

Hradci Králové 
uzavřené mezi 

 
Firmou (Název): Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
se sídlem: Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov 
IČ: 26000237 
DIČ: CZCZ699004900  
Zastoupenou: Ing. Miroslavem Procházkou, Ph.D., předsedou správní rady 
kontaktní osoba: Ing. Veronika Svobodová 
kontaktní údaje: e-mail svobodova.veronika@nemtru.cz, tel. 499 866 339, 722 183 645 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
2334 
a 
Univerzitou Karlovou 
se sídlem: Ovocný Trh 3/5, 116 36 Praha 1  
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
Zastoupenou: prof. MUDr. Jiřím Manďákem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty v Hradci 
Králové 
kontaktní adresa: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03 
  
jméno a příjmení studenta:  
datum narození:   
bytem:     
Studijní program a ročník:  
tel./e-mail:  
Potvrzujeme pravdivost údajů o studiu. 

 
V Hradci Králové dne:                                                 ………………………………………………………………….. 
                                                                                                      razítko a podpis stud. odd.              

 

1. 

Souhlas vedoucího oddělení s výkonem praxe ANO         NE  
 
 
 
 
Podpis vedoucího a razítko oddělení 

Termín odb. praxe:   

Jméno a funkce 
školitele: 

 

Proškolení v předpisech dne:  

2. 

Souhlas vedoucího oddělení s výkonem praxe ANO         NE  
 
 
 
 
Podpis vedoucího a razítko oddělení 

Termín odb. praxe:   

Jméno a funkce 
školitele: 

 

Proškolení v předpisech dne:  

mailto:svobodova.veronika@nemtru.cz


 

3. 

Souhlas vedoucího oddělení s výkonem praxe ANO         NE  
 
 
 
 
Podpis vedoucího a razítko oddělení 

Termín odb. praxe:   

Jméno a funkce 
školitele: 

 

Proškolení v předpisech dne:  

4. 

Souhlas vedoucího oddělení s výkonem praxe ANO         NE  
 
 
 
 
Podpis vedoucího a razítko oddělení 

Termín odb. praxe:   

Jméno a funkce 
školitele: 

 

Proškolení v předpisech dne:  

 

Školené předpisy (doplňte):  
 

 

 

 

 

 

 

Byl jsem poučen/a o tom, že jsem vázán/a mlčenlivostí v souladu s ust. § 49 a 53-69 zák. č. 
372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a o odpovědnosti za její případné porušení. 
 
Prohlašuji, že jsem řádně očkován/a proti infekčním nemocem v souladu s vyhl. č. 537/2006 
Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění. 
 
Byl jsem poučen /a o odpovědnosti za škodu způsobenou nemocnici nebo třetím osobám při 
odborné praxi nebo v souvislosti s ní. 

 

V……………………………. dne …………………   

 
 
 ______________________________ 
                   Student 
 

 


