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Postup zajištění odborných praxí studentů FZV UP 

ve Vojenské nemocnici Olomouc 

 

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

Vojenské nemocnici Olomouc (VNOL). VNOL uzavírá se studenty samostatné 

dvoustranné dohody o zajištění praxe, které tvoří dodatek k rámcové dohodě 

uzavřenou mezi VNOL a FZV UP. Odborné praxe studentů konané ve VNOL 

koordinuje příslušné předmět garantující pracoviště. 

 

1) Student, který bude vykonávat praxi ve VNOL, vyplní údaje do formuláře 

Dohoda ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení odborné praxe studentů 

FZV, uzavřená v souladu s čl. I odst. 2 uvedené smlouvy, který doplňuje 

Smlouvu o spolupráci při odborné praxi studentů FZV UP, uzavřenou mezi 

FZV UP a VNOL dne 20. září 2021. 

2) Student zajistí (dle pokynu příslušného předmět garantujícího pracoviště) 

na dvou vyhotoveních Dohody ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení 

odborné praxe studentů FZV UP svůj podpis a doručí (osobně nebo poštou) 

obě podepsaná vyhotovení na Centrum praxí a praktické výuky (CPPV) Mgr. 

Ševčíkové, která zajistí podpis ze strany VNOL. Oba dokumenty student 

řádně vyplní, bez jakýchkoliv přepisů či oprav. Pokud budou na 

kterémkoliv z dokumentů přepisy, opravy, přeškrtnutá data nebo informace, 

nebude dokument předán na ředitelství VNOL a student tak nebude moci plnit 

praxi ve VNOL. 

3) Jedno podepsané vyhotovení smlouvy zůstává VNOL, jedno vyhotovení 

ukládá Centrum praxí a praktické výuky FZV UP k evidenci. 
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4) Student je povinen doručit (osobně nebo poštou) obě podepsané 

vyhotovení Dohody ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení odborné praxe 

studentů FZV UP nejpozději 10 dní před nástupem na odbornou praxi ve 

VNOL. 

5) Student je povinen seznámit se s obsahem rámcové dohody uzavřené mezi 

VNOL a FZV UP a dodržovat touto dohodou stanované podmínky a pravidla 

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

  

Upozornění:  

V případě, že student nesplní výše uvedené požadavky, nebude moci na 

odbornou praxi nastoupit. 

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

smlouvy, nebude se na studenta vztahovat smlouva o pojištění za škody 

způsobené studenty FZV UP při vykonávání odborné praxe. 

 

 

V Olomouci dne 19. 9. 2022 

 


