Veřejný příslib
ve smyslu ustanovení s 2884 a násl. zákona

č.8g/zolz., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Fakultní nemocnice olomouc
Sídlem l.P. Pavlova t85l6,779 0o olomouc
!č: ooo988892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., řediteIem
(dále jen,,nemocnice")

se tímto veřejným příslibem zavazuje,
na zákIadě žádosti příiemce plnění umožnit na svých školícíchpracovištích, Iékařůmzařazených do

specializačního oboru všeobecné praktické lékařství, absolvovat praktickou část dle požadavků
vymezených v základním kmeni všeobecné praktické lékařství a základním interním kmeni dle'
vyhIášky č'.397l2o2o Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů( dále jen ,,vyhláška") a dIe
požadavkůvymezených dle platného vzdělávacího programu speciaIizovaného vrýcviku obo1u
všeobecné praktické lékařství

každému(dále ,,příiemce pInění"), kdo řádně spIní veškeré podmínky stanovené nížev člántu l

tohoto veřejného příslibu (dále jen ,,podmínky"), poskytne plnění stanovené v čIánku lt tohoto
veřejného přísIibu (dále také jen ,,plněné"), pokud bude volná ško!ícíkapacita na pracovištích
nemocnice nezbytných pro vzdělávání ve specializačním oboru všeobecné praktické lékařství.

č!ánek l

Podmínky
Příjemcem plněníje fyzická nebo právnická osoba, která se akceptováním podmínek tohoto veřejného
příslibu zavazuje řádně a odborně provádět praktickou část požadavků vymezených v základním kmeni

všeobecnépraktické lékařstvía základním interním kmeni

a dle

požadavků vymezených dle
vzdělávacího programu specializovaného výcviku oboru všeobecnépraktické lékařství.

článek ll
Plnění
Nemocnice zajistí pro příjemce plnění praktickou část vzdělávání v základním kmeni všeobecné
praktické lékařstvía základním interním kmeni a ve vlastním specializovaném výcviku.

Za jednotlivé praxe je nemocnice pro příjemce plnění oprávněna požadovat úplatu na pokrytí
veškerých nákladů ve výši, kterou stanoví zvlášť dle skutečně vynaložených evidovaných nákladů a
příjemce plněníje povinen takové náklady uhradit.
Nemocnice je povinna v souladu s tímto příslibem vytvořit podmínky pro řádný průběh praktické části

výuky

a umožnit příslušným školencůmvykonat praxi

v

rozsahu stanoveném dle vzdělávacího

programu specializovaného výcviku oboru všeobecné praktické lékařství.

článek lll
Závěrečnéustanovení

Tento veřejný příslib pozbude platnosti a účinnostiokamžikem staženíz webových stránek nemocnice
na adrese: www.fnol.cz a vyvěšením informace na stejné adrese o tom, že tento veřejný přís|ib pozbyl

platnosti a účinnosti.

Tento veřejný příslib bude po celou dobu své účinnostiumístěn na webových stránkách nemocnice na
adrese: www.fnol.cz.

originální stejnopis tohoto příslibu je uložen v sídle nemocnice.

o uděleníakreditací bude nemocníce informovat

na svých webových stránkách www.fnol.cz

V Olomouci dne 10. L2.2O2O

tAl(ULTtií ilEtloc|{|ct 0(

ttl0Uc,

l.P. Pavlova i6:i
779 O0 Olomor.re

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D

ředitel nemocnice

r:

příjemce plnění

