SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE
STUDENTŮ
Univerzitná nemocnica Martin
se sídlem Kollárova 2, 036 59 Martin
IČ: 00365327
jednající ředitelem MUDr. Dušanem Krkoškou, PhD., MBA
(dále jen „poskytovatel praxe“)
a
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČ: 61989592
jednající: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., děkan Fakulty zdravotnických věd
(dále jen „UP“)

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto smlouvu o zabezpečení odborné praxe studentů:

1)

2)

3)
4)
5)

I.
Předmět smlouvy
Poskytovatel praxe se zavazuje realizovat odbornou praxi níže uvedeného studenta
Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „FZV UP“) za
účelem získání a osvojení praktických dovedností a zkušeností v oblasti jeho níže
uvedeného studijního programu a oboru, a to za podmínek sjednaných v této dohodě.
Místem výkonu praxe bude……………………………………………………………
(prosíme o uvedení označení pracoviště podle organizační struktury zdravotnického
zařízení)
Praxe bude probíhat v době od………..do……………
Rozsah odborné praxe činí…………..pracovních dnů a ………hodin v každém
pracovním dnu.
Student souhlasí s užitím jeho osobních dat a zejména portrétu, které budou využity
nemocnicí zejména v rámci kontrolní a bezpečnostních opatření.

II.
Povinnosti poskytovatele praxe
1) Poskytovatel praxe umožní výkon odborné praxe studentovi…………..…(je třeba
uvést jméno, příjmení, datum narození, bydliště, Fakultu zdravotnických věd UP,
ročník, studijní program a obor) (dále jen „student“).
2) Poskytovatel praxe umožní výkon odborné praxe výše uvedenému studentovi FZV UP
na pracovištích poskytovatele praxe podle čl. I. odst. 2 této smlouvy pod dohledem
pověřeného odborného zaměstnance poskytovatele praxe. Pověřeným zaměstnancem
poskytovatele praxe je…………………………………………….(jméno, příjmení,
telefonní a emailový kontakt). Poskytovatel praxe má právo odmítnout vykonání praxe
ve výjimečných případech, které by znemožňovaly výkon praxe z provozních a
kapacitních důvodů.

3) Poskytovatel praxe se zavazuje umožnit studentovi výkon odborné praxe
v dohodnutém místě výkonu praxe, v rozsahu dle čl. I odst. 4 této smlouvy.
4) Před zahájením jakýchkoliv činností musí být student seznámen poskytovatelem praxe
s předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
a s interními předpisy poskytovatele praxe.
5) Poskytovatel praxe umožní pověřenému zástupci UP dohled nad výkonem odborné
praxe, a to způsobem dohodnutým s pověřeným zaměstnancem poskytovatele praxe.
Osobou pověřenou vykonávat dohled nad výkonem praxe je za
UP………………………
6) Po skončení odborné praxe vypracuje poskytovatel praxe hodnocení průběhu praxe
studenta, s uvedením identifikačních údajů studenta, věcného a časového rozsahu
absolvované praxe a písemné hodnocení předá nejpozději do 10 pracovních dnů po
ukončení praxe studentovi (podle odst. 1 tohoto článku).
7) Pověřený zaměstnanec poskytovatele praxe bude studentovi v průběhu praxe
poskytovat odborné konzultace, pomoc, bude průběh praxe kontrolovat a organizovat
a řídit a dávat mu pokyny k jejímu výkonu. Student bude vykonávat praxi pod jeho
odborným dohledem v souladu s cíli a obsahem praxe.
8) Poskytovatel praxe zapůjčí studentovi po dobu výkonu odborné praxe odpovídající
osobní ochranné pracovní prostředky, zejm. ochranný oděv a obuv.
9) Poskytovatel bere na vědomí, že dle § 46 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je dále povinen zajistit, aby
osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání prováděly při klinické a
praktické výuce, praktickém vyučování a odborné praxi, která se uskutečňuje na jeho
pracovištích, jen činnosti, včetně zdravotních výkonů, které jsou součástí výuky nebo
praxe, a to pod přímým vedením zdravotnického pracovníka, který má způsobilost k
samostatnému výkonu zdravotnického povolání a je v pracovněprávním nebo
obdobném vztahu k tomuto poskytovateli. Uskutečňují-li se klinická a praktická výuka
nebo praktické vyučování a odborná praxe za přítomnosti zdravotnického pracovníka,
který není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli uvedenému ve
větě první a který je učitelem praktického vyučování a odborné praxe zdravotnických
oborů vzdělávání, nebo akademickým pracovníkem, který je učitelem zdravotnického
oboru, je poskytovatel povinen zajistit, aby tento zdravotnický pracovník neposkytoval
na jeho pracovišti zdravotní služby a postupoval v součinnosti se zdravotnickým
pracovníkem uvedeným ve větě první.

III.
Povinnosti UP
1) UP se zavazuje seznámit studenty s povinností dodržovat interní předpisy
poskytovatele praxe, předpisy na úseku BOZP a PO a s povinností vykonávat práci
přidělenou pověřeným zaměstnancem poskytovatele praxe a řídit se v průběhu výkonu
praxe jeho pokyny a o povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se
dozvěděl při výkonu odborné praxe a dodržovat zásady ochrany osobních údajů a
mlčenlivosti v rozsahu podle § 51 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů.
2) UP poučí studenta o povinnosti doložit poskytovateli praxe potvrzení o přeočkování
proti infekční virové hepatitidě typu B.

3) UP zajistí studentovi pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobí při praktické
výuce nebo v přímé souvislosti s ní pro případ, že byla při praktické výuce nebo
v přímé souvislosti s ní způsobil škodu nemocnici nebo jakékoli třetí osobě. Toto
pojištění předloží škola před začátkem praxe studentů.
4) UP se zavazuje potvrdit poskytovateli praxe 5 pracovních dnů předem nástup studenta
k výkonu jeho odborné praxe.
5) UP se zavazuje ověřit, zda je student, který má vykonávat praxi podle této smlouvy,
způsobilý k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č. 578/2004 Z.z., a
odpovídá za skutečnost, že student, u něhož byl potvrzen nástup k výkonu odborné
praxe podle předchozího odstavce, tuto způsobilost splňuje.

1)

2)
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5)
6)
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8)
9)

IV.
Závěrečná ustanovení
Veškeré náklady, které smluvním stranám vzniknou v souvislosti s realizací
odborných praxí, si každá smluvní strana ponese sama v rozsahu svých povinností
vyplývajících z této smlouvy. Studentovi výkonem praxe nevzniká nárok na finanční
odměnu, náhradu osobních nákladů, věcných nákladů, jízdného či stravného o čemž
bude student před výkonem praxe poučen pověřenou osobou UP.
Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu praxe dle čl. I odst. 3 této smlouvy.
Před uplynutím sjednané doby může být smlouva ukončena písemnou dohodou
smluvních stran, případně výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez uvedení
důvodu, a to s výpovědní lhůtou, která činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení
projevu vůle druhé smluvní straně.
Pokud student v souvislosti s výkonem odborné praxe svým jednáním nebo
vystupováním vážným způsobem poruší obecně závazné právní předpisy, interní
předpisy poskytovatele praxe nebo nedbá udělených pokynů, oznámí poskytovatel
praxe tuto skutečnost bezodkladně pověřené osobě za UP a po vzájemné dohodě
může dojít k okamžitému ukončení výkonu odborné praxe studenta skončením
účinnosti této smlouvy dohodou.
V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazkový právní vztah jí
založený řídí právním řádem SR.
Případné škody věcného charakteru nebo škoda na zdraví, které by v souvislosti
s realizací předmětu této smlouvy vznikly, se řídí ustanoveními zákona č.40/1964
Zb.v platném znění a a zákona č. 311/2001 Z.z. v platném znění.
Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen písemným dodatkem podepsaným
oběma smluvními stranami.
Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních majících stejnou povahu, z nichž
poskytovatel obdrží vyhotovení jedno a UP dvě.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne

.………………………………………
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
děkan FZV UP

V Martine dne

………………………………….
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
ředitel

