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Dohoda o provádění odborné praxe studenta 
 

 

 

1.       Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 

 sídlo: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek 

             IČ: 00534188 

             zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938  

  jednající: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem  

             (dále jen „nemocnice“) 

 

2.         Univerzita Palackého v Olomouci  

Fakulta zdravotnických věd 

             Křížkovského 8, 771 47 

             IČ: 61989592      

             Zastoupená: Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a celoživotní vzdělávání a 

statutární zástupce děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 

(dále jen „vysoká škola“) 

 

 

 

3.   : 
datum narození:  

             bydliště:  

             (dále jen „student“) 

 

  

 uzavírají tuto Dohodu o provádění odborné praxe studenta: 

 

 

1. Nemocnice mimo veřejnou zdravotnickou činnost bude zabezpečovat odbornou praxi studentovi 

vysoké školy, která je součástí studijních plánů. Jedná se konkrétně o praxi studenta 1.ročníku, 

oboru …………., která bude prováděna na ……………….. oddělení nemocnice v rozsahu ……… 

hodin, v době od ……… do …………….  

 

2. Student se prokáže zaměstnancům nemocnice platným indexem o řádném studiu na vysoké škole.  

 

3. Student je povinen včas, tj. nejméně 10 dnů předem, požádat o souhlas s konáním odborné praxe 

v nemocnici. Nemocnice má právo odmítnout vykonání odborné praxe zejména z provozních a 

kapacitních důvodů. 

 

4. Nemocnice určí zaměstnance, kteří budou zodpovídat za průběh odborné praxe studenta. 

 

5. Student se po dobu odborné praxe zařazuje podle pokynů vedoucího praxe, určeného nemocnicí, 

do běžného provozu. Studentovi bude umožněno vhodným způsobem ukládání civilních oděvů a 

převlékání do vlastních pracovních oděvů a obuvi. 

 

6. Nemocnice zabezpečí instruktáž studenta v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Případné úrazy a poškození zdraví vzniklé studentovi v rámci plnění úkolů odborné praxe budou 

posuzovány jako pracovní úrazy. 

 

7. Běžné provozní náklady (energie, otop, úklid, nezbytné pracovní pomůcky atd.) spojené 

s pobytem studenta hradí nemocnice. 

 

8. Při náhradě škody způsobené studentem nebo studentovi bude postupováno v souladu s § 391 

Zákoníku práce v platném znění. 
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9. Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy nemocnice, se kterými bude seznámen při nástupu 

k výkonu odborné praxe. 

 

10. Student je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví při výkonu 

odborné praxe nebo v souvislosti s výkonem odborné praxe. Povinnost mlčenlivosti trvá i po 

skončení odborné praxe a studia, a to po neomezeně dlouhou dobu.   

 

11. Vysoká škola poučí studenta o nutnosti doložit potvrzení o přeočkování proti infekční hepatitidě 

typu B. 

 

12. Smluvní strany berou na vědomí, že odborná praxe bude prováděna bez nároků na odměnu. 

 

13. Tato dohoda se uzavírá na dobu vymezenou odbornou praxí studenta uvedené v odstavci 1. 

 

14. Smluvní strany mohou od této dohody písemně odstoupit v případě nemožnosti splnění závazků 

z důvodů např. organizačních změn. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení odstoupení 

smluvním stranám. 

 

15. Smluvní strany mohou tuto dohodu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba 

je 7 dní a počíná běžet prvním dnem, který následuje po dni, v němž byla výpověď doručena 

poslední smluvní straně.  

 

16. Jakékoliv změny obsahu nebo znění této dohody jsou platné pouze ve formě písemných dodatků 

podepsaných smluvními stranami.  

 

17. V rámci smluvní volnosti se smluvní strany dohodly na následujícím postupu při doručování 

písemností dle této smlouvy: 

a) Veškeré písemnosti se druhé smluvní straně (dále jen “adresát”) doručují na adresu uvedenou 

v záhlaví této smlouvy, nebude-li adresátem písemně sdělena jiná adresa pro doručování 

písemností. 

b) Písemnost odesílaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, která je adresátovi 

odesílaná jako doporučená zásilka, doporučená zásilka s dodejkou nebo doporučená zásilka s 

dodáním do vlastních rukou adresáta (vše dále jen “zásilka”) se považuje za doručenou (a tedy 

i převzatou adresátem) pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání zásilky, i když 

se adresát o jejím odeslání vůbec nedozví. Pokud si adresát zásilku převezme anebo odepře 

převzetí zásilky, a pokud se tak stane dříve, než pátým pracovním dnem, který následuje po 

dni odeslání zásilky (případně pokud se tak stane pátým pracovním dnem, který následuje po 

dni odeslání zásilky), považuje se za den doručení zásilky (a tedy i převzetí adresátem) den 

převzetí zásilky adresátem, resp. den odepření převzetí zásilky adresátem. Pokud si adresát 

zásilku převezme anebo odepře převzetí zásilky, a pokud se tak stane později, než pátým 

pracovním dnem, který následuje po dni odeslání zásilky, považuje se za den doručení zásilky 

(a tedy i převzetí adresátem) pátý pracovní den, který následuje po dni odeslání zásilky. 

 

18. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, přičemž k projednání a rozhodnutí sporů 

vyplývajících z této dohody jsou příslušné soudy České republiky.  

 

19. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne ……….             V …………….. dne ……….       V …………….. dne ……… 

 

 

 

 

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

         nemocnice                                              vysoká škola                                    student 

 
 


