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(dále jen poskytovatel praxe)
uzavírají
SMLOUVU
o zajištění praxe vysokoškolských studentů
Poskytovatel praxe se zavazuje zajistit praxi ….……………….
___________________________________________________________________________
v době: ……………
za následujících podmínek:
Zajistí praxi na ………………….. a dle požadavku FZV UP.
Po dobu praxe poskytne odborné konzultace a pomoc a zajistí odborný dohled.
Umožní studentům účast na konaných seminářích a studium v knihovně.
Umožní pracovníkům školy kontrolu praxe.
Po ukončení praxe zpracuje vyhodnocení, v němž posoudí celkově studentovu práci.
Před zahájením praxe zajistí seznámení studentů se zásadami BOZP, což student stvrdí svým
podpisem.
7. 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.
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Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
1. FZV 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.
372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších předpisů.

2. FZV UP poučí studenta, že v případě, kdy tento závažným způsobem poruší pokyny pověřené
osoby či jeho zástupce, poruší obecně závazné právní předpisy nebo vnitřní předpisy
Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn praktickou výuku ukončit, a to okamžikem předání
písemného zdůvodnění studentovi. Poskytovatel je oprávněn vždy okamžitě ukončit
výkon praxe v případě, že se student bude chovat způsobem, který by u zaměstnance byl
považován za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci. Za toto porušení se vždy považuje případ, kdy se student dostaví k výkonu
praxe pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, kdy alkohol nebo jiné návykové
látky bude vnášet do prostor Poskytovatele nebo kdy slovně či fyzicky napadne pacienta,
zaměstnance Poskytovatele nebo jakoukoli další osobu v prostorách Poskytovatele a dále
v případě, že se student odmítne podrobit prohlídce, zda z pracoviště nevynáší věci
Poskytovatele nebo v případě, že se odmítne podrobit vyšetření krve za účelem zjištění, zda se
nenachází pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Za toto chování se rovněž považuje
nevhodné chování k pacientovi nebo porušení mlčenlivosti.
3. FZV UP je povinna studenta prokazatelně a doložitelně seznámit a informovat o nakládání
s jeho osobními údaji v souvislosti s výkonem praxe u Poskytovatele, konkrétně o tom, že
jeho osobních data uvedené v této smlouvě budou využity Poskytovatelem v rámci
kontrolních a bezpečnostních opatření, pro plnění podmínek této smlouvy, v rámci
oprávněného zájmu poskytovatele i v souvislostech daňových, jímž je myšleno zejména
uplatňování příslušných nároků související s výkonem praxe u správce daně, a dále pak
v rámci evidenčních a administrativních úkonů, tak jak to i příslušná legislativa umožňuje, to
vše pak po dobu trvání praxe u Poskytovatele a v omezeném rozsahu po dobu delší, nezbytně
nutnou ve vztahu k plnění jednotlivých povinností vyplývajících z této smlouvy či dalších
příslušných předpisů. Součástí tohoto poučení a informování bude i povinnost zachovávání
mlčenlivosti o osobních údajích dalších osob, zejména pacientů, se kterými student přijde do
styku při výkonu činnosti vyplývající z výkonu praxe, o bezpečnostních opatřeních k ochraně
zpracovávaných osobních údajů, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů a
o tom, že povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu praxe. Případným porušením této
povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se může student dopustit přestupku jak
na úseku správním, tak i na úseku trestním, nemluvě o odpovědnosti občanskoprávní.
4. FZV UP je povinna upozornit studenty na skutečnost, že Poskytovatel je oprávněn požadovat
předložení průkazu totožnosti, jakož i doklad o platném očkování potřebném pro výkon praxe
ze strany studenta, a že v případě odmítnutí takového prokázání se či neprokázání příslušné
skutečnosti povede k přerušení či ukončení výkonu praxe, a to s okamžitou platností.
5. FZV UP zajistí pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jiné osobě z činnosti studenta.

V Olomouci dne ………………...

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

V Kroměříži dne ……………………

………………………………..
Ing. Petr Liškář, MBA
místopředseda představenstva

