
Smlouva o spolupráci při zabezpečení odborné praxe studentů FZV 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi: 

Vojenská nemocnice Olomouc, příspěvková organizace 

se sídlem 
zastoupená 
IČ 
DIČ 

(dále jen VNO)

a 

: Sušilovo náměstí 5, Olomouc, PSČ 771 11 
: plk. gšt. v. z. MUDr. Ma1tin Svoboda, ředitel VNO 
: 60800691 
: cz 60800691 

Univerzita Palackého v Olomouci 

součást Fakulta zdravotnických věd 

se sídlem 
kontaktní adresa 
zastoupená 
IČ 
DIČ 

( dále jen FZV)

: Křížkovského 8, 771 4 7 Olomouc 
: Tř. Svobody 8, Olomouc, PSČ 771 11 
: Mgr. Jiří Vévoda, Ph.O., děkan FZV 
: 61989592 
: cz 61989592 

I. Předmět smlouvy

I. VNO se zavazuje umožnit na odděleních VNO bezplatnou odbornou praxi studentů FZV za účelem
získání a osvojení odborných praktických znalostí a dovedností v oblastech studijních programů
a oborů akreditovaných na FZV. ( dále také jako „praxe").

2. Každý student FZV ( dále také jako „student") bude vykonávat praxi ve VNO v délce stanovené
písemnou dohodou uzavřenou k této smlouvě individuálně mezi VNO a studentem dle studijního plánu
zvoleného oboru, jejíž vzor je uveden v příloze č. I k této smlouvě.

3. Organizací a vedením při odborné praxi studentů se pověřují vrchní sestry a vedoucí nelékařští
zdravotničtí pracovníci jednotlivých oddělení.

4. Na oddělení, na němž bude student provádět odbornou praxi, mu bude umožněno, aby vykonával péči
pod přímým odborným dohledem v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických pracovníkt1 a jiných odborných pracovníků v aktuálním znění.

II. Práva a povinnosti VNO

I. VNO se zavazuje umožnit každému studentovi vstup na pracoviště, kde bude odborná praxe studentů
probíhat, případně do prostor, souvisejících s vykonávanou činností. Dále se zavazuje umožnit
mu odkládání osobních věcí na místech k tomu určených a užívání hygienického zařízení.

2. FZV se zavazuje, že poučí studenty o povinnosti nosit při výkonu praxe osobní pracovní oděv a obuv,
a dále o povinnosti nosit vizitku VNO na obvyklém viditelném místě.

3. Pf-ed zahájením odborné praxe bude student zaměstnanci VNO prokazatelně seznámen s právními
pf-edpisy v oblasti bezpečnosti práce. požární ochrany, hygienicko-protiepidemickým řádem a dalšími
vnitřními předpisy platnými ve VNO, jež se vztahují k výkonu odborné praxe. O seznámení studenta
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s právními předpisy bude učiněn písemný protokol. VNO prohlašuje, že zajistí bezpečnost a ochranu 
zdraví studenta během odborné praxe. 

4. Pro vlastní realizaci odborné praxe na pracovišti VNO bude student plnit pokyny a příkazy školitele
daného oddělení, resp. vrchní sestry a vedoucího nelékařského zdravotnického pracovníka, pod něhož
bude spadat, popř. dalších odpovědných osob.

5. VNO se zavazuje, že zaměstnanec VNO bude studentovi v průběhu praxe poskytovat odborné
konzultace, pomoc, bude průběh praxe kontrolovat, organizovat a řídit a dávat studentovi pokyny
k jejímu výkonu. Student bude vykonávat praxi pod jeho odborným dohledem v souladu s cíli
a obsahem praxe.

6. VNO odpovídá v souladu s ust. § 391 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. ve znění
pozdějších předpisů, za škodu, která vznikla studentovi porušením právních povinností nebo úrazem
při praxi nebo v přímé souvislosti s ní.

7. Pokud student v souvislosti s výkonem odborné praxe svým jednáním nebo vystupováním vážným
způsobem poruší obecně závazné právní předpisy, interní předpisy VNO nebo nedbá udělených
pokynů, oznámí VNO tuto skutečnost bezodkladně FZV.

8. VNO je oprávněn vyřadit studenta z praxe, jestliže student svým jednáním či vystupováním vážným
způsobem poruší obecně závazné právní předpisy nebo interní předpisy VNO, nedbá udělených
pokynů, dopustí-li se závažného neetického jednání ve vztahu k pacientům nebo v případě
neomluvené absence. O vyřazení studenta VNO neprodleně vyrozumí UP.

III. Práva a povinnosti FZV

I. FZV se zavazuje poučit studenta, že je povinen:

a) dodržovat v pn°1běhu odborné praxe předpisy uvedené v čl. li. odst. 3 této smlouvy

b) dodržovat povinnou mlčenlivost v záležitostech jemu známých utajovaných a di",věrných
informací. se kterými se seznámí během odborné praxe v souladu se zákonem č. 372/201 I Sb.,
o zdravotních službách. Student nese trestně právní odpovědnost za porušení povinné
mlčenlivosti, pokud mu budou takové informace sděleny.

c) dodržovat pokyny a předpisy VNO

d) řádně vykonávat veškeré povinnosti, souv1seJ1c1 s absolvováním odborné praxe,
tj. v souladu s obecně závaznými, zdravotnickými. bezpečnostními a dalšími předpisy a podle
pokynů a příkazi", školitele, resp. vedoucího nelékařského zdravotnického pracovníka.
popř. dalších odpovědných osob.

2. FZV prohlašuje, že jí nejsou známy překážky zdravotního charaktern, které by znemožňovaly
absolvování odborné praxe jejím studentem, že zajistila pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jiné
osobě z činnosti studenta FZV, a že každý ze studentů byl očkován proti přenosným nemocem
v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 537/2006 Sb.,
o očkování proti infekčním nemocem.

3. Student je plně odpovědný za výkon činností prováděných v rámci praxe (a vzniklou škodu)
v intencích své odbornosti, a dále za výkon činností prováděných v rámci praxe (a vzniklou škodu)
nevyžadující žádnou odbornost.

9. FZV se zavazuje uhradit VNO škodu v souladu s čl. III odst. 3 této smlouvy, která VNO v souvislosti
s průběhem odborné praxe vznikne, a to na základě vystavené faktury ve výši a lhůtě splatnosti tam
uvedené. V případech, kdy je VNO za škodu taktéž částečně či zcela odpovědná, odpovídá student
poměrně podle míry odpovědnosti v konkrétní věci a FZV se tak zavazuje uhradit VNO škodu ve výši
podle míry odpovědnosti v konkrétní věci na základě vystavené faktury ve výši a lhůtě splatnosti tam
uvedené.

4. FZV muze provést kontrolu plnění odborné praxe studentt'.1. FZV mi°1že požadovat
po VNO zpracování vyhodnocení odborné praxe.

5. FZV je povinna poučit studenta, že v souladu s ust. § 391 odst. I zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá VNO za škodu, kterou způsobí při výkonu praxe nebo
v přímé souvislosti s ní.
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6. FZV poučí studenta o povinnosti nahlásit svou neúčast na praxi VNO předem nebo bez zbytečného
odkladu v případě nepředvídatelných okolností, a to včetně důvodu absence. 

7. FZV poučí studenta, že mu nevzniká nárok na odměnu ani úhradu jiných nákladů (stravné, cestovné
atp.), vzniklých v souvislosti s realizováním praxe. 

IV. Ukončení závazku a další ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo ji jednostranně písemně

vypovědět jednou ze smluvních stran. Od této smlouvy lze také odstoupit v souladu s ust. čl. IV odst. S.
3. Výpověď nabývá účinnosti sedmým dnem od jejího doručení druhé straně.
4. VNO může s okamžitou účinností odstoupit od individuálně uzavřené dohody vůči konkrétnímu

studentovi, jestliže student závažn)1m zpt'.1sobem poruší obecně závazné právní předpisy či vnitřní
předpisy platné ve VNO, vztahující se k výkonu odborné praxe nebo pokyny zaměstnance, který
studenta při odborné praxi vede. 

S. Smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že se budou navzájem informovat o vzniklých problémech,
tj. v rámci výkonu odborné praxe studenty podle této smlouvy a budou je řešit především vzájemnou
dohodou. 

6. Na nezbytně nutnou dobu je VNO oprávněna přerušit plnění dle této smlouvy z důvodů vzniklé
epidemiologické situace nebo jiných závažných provozních důvodů. K témuž je oprávněna i FZV
ze závažných důvodů. Ve všech případech tyto skutečnosti příslušná smluvní strana neprodleně
písemně oznámí druhé straně. 

V. Závěrečná ujednání

I. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení této smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
3. Smlouvu je možné měnit a doplňovat formou písemných dodatkt1, které se po podpisu obou smluvních

stran stanou nedílnou součástí této smlouvy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
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plk. gšt. v. z. MUDr. Martin Svoboda
ředitel VNO

V Olomouci

,:✓� 
/

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.O.
děkan FZV
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