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Postup zajištění odborných praxí studentů 

FZV UP v nemocnicích společnosti Agel a.s. 

 

Níže uvedený postup platí pouze v případě, kdy se jedná o odbornou praxi 

konanou v nemocnicích společnosti Agel a.s. 

Se společnosti Agel a.s. byla uzavřena Rámcová smlouva.  

Vždy před nástupem na odbornou praxi je uzavírána trojstranná Smlouva  

o zabezpečení odborné praxe.   

Uzavření samostatné trojstranné Smlouvy o zabezpečení odborné praxe si 

studenti zajišťují ve spolupráci s Centrem praxí a praktické výuky (CPPV). 

 

Postup: 

1) Student, který bude vykonávat praxi v nemocnicích společnosti Agel a.s. si 

řádně vyplní všechny požadované údaje do Žádosti o vypracování smlouvy – 

odborná praxe studentů FZV UP, kterou student nalezne na webových 

stránkách FZV UP v sekci Odborná praxe 

https://www.fzv.upol.cz/studenti/studium/odborna-praxe/ 

2) Student řádně vyplněnou žádost posílá v elektronické podobě na email 

sekretářky CPPV cppv@upol.cz, která studentovi připraví trojstrannou 

Smlouvu o zabezpečení odborné praxe s vybranou nemocnicí, ve které bude 

student plnit odbornou praxi. 

Student je povinen žádost o vypracování smlouvy zaslat alespoň měsíc před 

nástupem na odbornou praxi. 

3) Student si trojstrannou Smlouvu o zabezpečení odborné praxe 3x vytiskne, 

podepíše, nechá podepsat v nemocnici společnosti Agel a.s., kde bude 
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odborná praxe realizována a osobně nebo poštou doručí do CPPV. CPPV 

zajistí odeslání smluv k podpisu do vybrané nemocnice společnosti Agel a.s. 

5) Student je povinen seznámit se s obsahem Rámcové smlouvy i Smlouvy  

o zajištění odborné praxe studenta uzavřenými mezi nemocnicemi společnosti 

Agel a.s. a FZV UP a dodržovat stanované podmínky a pravidla  

(mj. zajistit si na vlastní náklady pracovní obuv a oděv). 

6) Student dodržuje v průběhu praxe pravidla BOZP a etické normy a pozitivně 

reprezentuje FZV UP v Olomouci. 

 

 

Upozornění:  

V případě, že student nastoupí na praxi bez řádně uzavřené smlouvy,  

nevztahuje se na něj smlouva o pojištění za škody způsobené studenty UP při 

vykonávání odborné praxe. 

 

 

 

V Olomouci dne 22. 2. 2023 


